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َ قيدةَ الع َ شرحَ   3   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ثَرِ  -83 

َ
ا َجاَء ِِف اْْل ًَ ، َل َفِر َواْْلَََضِ ْْيِ ِِف الصَّ ْصَح لََعَ اْْلُفَّ ًَ ْ  .(1)َوٍََرى ال

 

 ذ اخلػني من عالمات أهل السـة واجلامعة: ادسح ع

وبؾغً أحوديٌ ادًح  مـ ظالموت أهؾ افًـي، واحلي افًػرادًح ظذ اخلػغ ذم 

أخوف افؽػر ظؾی مـ مل ير ادًح » افؽرخل رمحف اهلل:ؿول اإلموم  ظذ اخلػغ حد افتقاتر.

 (1/177 )ادًٌقط فؾنخز.شظؾی اخلػغ، ٕن أثور افتل وردت ؾقف ذم حقز افتقاتر

ش. مو ؿؾً بودًح حتی جوءين ؾقف مثؾ وقء افـفور» حـقػي رمحف اهلل: ؿول اإلموم أبقو

 (1/177 )ادًٌقط فؾنخز

روي ظـ أصحوب افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ كحق أربعغ  وؿول اإلموم أمحد رمحف اهلل:

 (1/415)افتؾخقص احلٌر  و ذم ادًح ظذ اخلػغ.و ومقؿقؾً و مرؾقظً حديثً 

أدرـً شٌعغ كػًرا مـ أصحوب رشقل اهلل صؾی اهلل ظؾقف »ؿول احلًـ افٌكي:و

 (1/207)ادحقط افزهوين  ش.وشؾؿ ـؾفؿ يرون ادًح ظؾی اخلػغ

ح مجع مـ احلػوظ بلن ادًح ظؾی اخلػغ متقاتر، » ظ ابـ حجر:ؿول احلوؾو وؿد سَّ

 (1/305)ؾتح افٌوري ش.ومجع بعضفؿ ُرواتف ؾجووزوا افثامكغ، ومـفؿ افعؼة )ادٌؼة(

ؿول اإلموم افٌزار ذم حديٌ  روي ادًح ظذ اخلػغ ظـ ـثر مـ افصحوبي بطرق ظدة،

 (1/415)افتؾخقص احلٌر و.ضريؼً  (45ذـر ابـ مـدة مـفو ) روي مـ شتغ ضريؼو، ادغرة بـ صعٌي:

وظؾقف  وفؽـ افرواؾض يـؽرون ادًح ظذ اخلػغ ؾذـره ادصـػ هـو. هذا ؾرع ؾؼفل،

إن أبو حـقػي ُشِئؾ ظـ »؛ حـقػي ادًح ظذ اخلػغ مـ ظالموت أهؾ افًـي ظد اإلموم أبق

ؾ اف شقخغ، وُُتِّى اخلتـغ، وتری ادًح ظؾی مذهى أهؾ افًـي واجلامظي، ؾؼول: هق أن ُتػضِّ

 (2/138 )افٌحر افرائؼش.اخلػغ

ظذ اخلقارج ؾنهنؿ  وذم ذـر حٌفام رد   اخلتـون مهو: ظثامن وظع ريض اهلل ظـفام.

ام فأبق بؽر وظؿر وظـ»ذم ـتٌفؿ : ؿرأُت  واإلبووقي ؾرؿي مـ ؾرق اخلقارج، يٌغضقهنام.

ؾضؾ فعثامن ظذ ظع؛  أكف ٓ «ُتى اخلتـغ»يعـل  وٓ ش. افسيض، ظثامن وظع وظـفام افتزئ

 أؾضؾ مـ ظع ريض اهلل ظـف.  ريض اهلل ظـف بؾ يرى أصحوب أيب حـقػي رمحف اهلل أن ظثامن

                                                 
وافصحقح مو أثٌتـوه مـ بؼقي افـًخ.ش. ذم احلديٌ إثر» 19، 6( ذم 1)



َ قيدةَ الع َ شرحَ   4   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وـوكً  يؽثر ؾقفو افرواؾض واخلقارج، «حروراء» وـوكً افؽقؾي ومو حقهلو مـ

 ي ظثامن وظؾقو ريض اهلل ظـفام،وأمو اخلقارج ؾتعود افرواؾض تٌغض ظثامن ريض اهلل ظـف،

 وحىَّ  ظذ اخلػغ، ؾعد اإلموم أبقحـقػي ادًَح  يؼقل أحد افػريؼغ بودًح ظذ اخلػغ، وٓ

  اخلتـغ مـ ظالموت أهؾ افًـي.

ادًح ظذ اخلػغ أؾضؾ مـ ؽًؾ افرجؾغ إذا  :«ؾتح افٌوري» ؿول احلوؾظ ابـ حجر ذم

وافذی اختوره أن ادًح أؾضؾ » فرواؾض واخلقارج. ؿول:ا ظذ افقؽقن رد   فًٌفام بؼائطف؛

 ( 1/306)ؾتح افٌوري  ش.ٕجؾ مـ ضعـ ؾقف مـ أهؾ افٌدع مـ اخلقارج وافرواؾض

 ( 1/306)ؾتح افٌوري ش.وإحقوء مو ضَعـ ؾقف ادخوفػقن مـ افًــ أؾضؾ» ثؿ ؿول:

 مـ ظالموت جعؾ أكس ريض اهلل ظـف ادًح ظذ اخلػغ :«ادحقط افزهوين»ؿول ذم 

ظـ أكس بـ موفؽ ريض اهلل ظـف أكف شئؾ ظـ افًـي واجلامظي، ؾؼول: » أهؾ افًـي واجلامظي.

. كظؿ ادتـوثر، 1/207)ادحقط افزهوين ․شأن ُتى افشقخغ، وٓ تطعـ ذم احلًـغ، ومتًح ظؾی اخلػغ

 ومل أجده ذم ـتى إحوديٌ وأثور(. . 363فؾؽتوين، ص

وإكؽاره أن   ادمل  ألشؾو  مءي  أازازدرا  رد الشقخ السؼاف عذ

 يؽون ادسح عذ اخلػني جمَؿًعا عؾقه: 

و بوٓزدراء بلن هذا افػرع خيص ا مؾقئً رد افشقخ افًؼوف ظذ ـالم ادمفػ هذا رد  

وذـره ذم افعؼوئد يشٌف أن يؼقل ؿوئؾ: أظتؼد أن افػجر رـعتون، ذم ـؾ  ٓ افعؼوئد. افػؼف،

 (643، فؾًؼوف، ص )صحقح ذح افعؼقدة افطحووييون.رـعي رـقع وشجدت

ؾذـره  وافرواؾض وؽرهؿ يـؽرون ادًح ظذ اخلػغ، شٌؼ ؾقام مه أكف ؾرع ؾؼفل،

 ،«افعؼوئد افـًػقي» ـام أن اإلموم افـًػل رمحف اهلل ذـر هذا افػرع وأمثوفف ذم ادمفػ هـو.
حـقػي مـ ظالموت أهؾ  ه اإلموم أبقوظدَّ  وافعالمي افتػتوزاين ذم ذحف ذم بوب افتقحقد.

 افًـي واجلامظي. 

 ؿوفً افزيديي واإلمومقي واإلبووقي بعدم جقاز ادًح ظذ اخلػغ. ؿول افشقخ افًؼوف:

 (643، فؾًؼوف، ص )صحقح ذح افعؼقدة افطحووييوهق ؿقل اإلموم موفؽ إخر. 

فقس ذم  :بـ ادٌورك ؿولكؼؾ ابـ ادـذر ظـ ا» :«ؾتح افٌوري»ؿول احلوؾظ ابـ حجر ذم 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   5   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ادًح ظذ اخلػغ ظـ افصحوبي اختالف، ٕن ـؾ مـ روي ظـف مـفؿ إكؽوره ؾؼد روي ظـف 

إثٌوتف. وؿول ابـ ظٌد افز: ٓ أظؾؿ روي ظـ أحد مـ ؾؼفوء افًؾػ إكؽوره إٓ ظـ موفؽ مع 

 (1/305)ؾتح افٌوري ش.أن افروايوت افصحقحي ظـف مكحي بنثٌوتف

 افشقخ افًؼوف ظذ أحًـ وجف،ظذ  «افؼح افؽٌر»د ؾقدة ذم تعؼى افشقخ شعق

 (871-2/870)افؼح افؽٌر ظؾی افعؼقدة افطحوويي أجوب ظام أثور مـ اإلصؽوٓت. و

، ؿول ؿ أن ادًح ظذ افرجؾغ ملمقر بفتػقد ؿراءة متقاترة ذم افؼرآن افؽري إيراد:

( ُؽؿْ ْرُجؾِ أَ م مـ )وؿراءة جر افال (٦املائدة/ ) َّجه ين ىن  من خن ُّٱتعوػ:

 ؿراءة متقاترة.

ؾتحؿؾ ؿراءة  تػقد أن افرجؾغ مغًقفتون. و متقاترة،ؿراءة افـصى أيًض  (1) اجلوا :

إمرار -1 وهق ظذ ؿًؿغ: وذفؽ بلن ادًح معـوه إمرار افقد ادٌتؾي. و ظذ افغًؾ.اجلر أيًض 

وهذا ادعـك دل ظؾقف  .إمرار افقد ادٌتؾي مع ؽًؾ خػقػ-2 افقد ادٌتؾي مـ ؽر ؽًؾ.

ح ظذ أرُجؾِـو، ؾـودى بلظذ صقتف: » ؾػل صحقح افٌخوري: احلديٌ. ًَ ل وكؿ ؾجعؾـو َكَتقوَّ

 (163)رؿؿ:.شويؾ فألظؼوب مـ افـور»

 أـثر ؾلضؾؼ ظؾقف ادًح  بؿعـك افغًؾ اخلػقػ. ؽًؾ افرجؾغ يًتـػد موءً  

ة افـصى حمؿقفي ظذ ؽر حوفي وؿراء أو ؿراءة اجلر حمؿقفي ظذ حوفي فٌس اخلػغ. -2

ؿرىء بوفـصى ذم افًٌعي إطفُر ذم افغًؾ، واجلر » ؿول ادال ظع افؼوري: فٌس اخلػغ.

ومهو متعوروون، وبحًى احلؽؿ مٌفامن، ؾٌقَّـفام ؾعؾ رشقل اهلل صذ اهلل ، إطفر ذم ادًح

)مـح افروض إزهر، ش.ظؾقف وشؾؿ حقٌ مًحفام حوَل فٌس اخلػغ وؽًؾفام ظـد ـشػ افرجؾغ

 ( 226ص

ؾقجقز ادًح ذم افقوقء ظذ  أو ُتؿؾ ؿراءة اجلر ظذ افقوقء ظذ افقوقء. -3

 ٕكف ظذ ووقء مـ ذي ؿٌُؾ.  افقوقء؛

 ٰذ ٱُّٱكحق: (،  منأي ُجرَّ ٕجؾ جقار ) أو ُتؿؾ ؿراءة اجلر ظذ جر اجلقار، -4
 (٨١الْاقػة/ ) َّ  يم ىم مم ُّٱو جلقار ؾؼد ؿرئ بوجلر أيًض  (الْاقػة) َّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 
 





َ قيدةَ الع َ شرحَ   6   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
اُد َفرَْعانِ  -84  َّ ْمرِ  (1)َواْْلَجُّ َواْْلِ

َ
وِِل اْْل

ُ
ِة  (2)َياِعيَاِن َيَع أ ًَّ ئِ

َ
ٌْ أ ِي

ْْيَ  ًِ ْصِو ًُ ْ اَغةِ (3)ال ْى إََِل ِقيَاِم الصَّ ِِ ْى َوفَاِجِر ِِ ٌء َوََل (4)، بَرِّ ا ََشْ ًَ ُّ ، ََل ُيبِْطوُ
ا ًَ ُّ  .(5)َيَُْقُغ



 ا  وأقسام اجلفاد: واصطالًح  اجلفاد لغةً 

وهق ظذ وجقه وصقر وأؿًوم  بذل افقشع حلػظ افديـ أو افدؾوع ظـف، اجلفود فغي:

 ؾلؿًومف بوفـظر إػ أفي وافقشقؾي مو يع:  خمتؾػي.

 اجلفود بوفؾًون. -1

وهق اجلفود ادصطؾح ظؾقف. اجلفود بوفًـون أو اجلفود بوفًقػ، -2
اجلفود بودول.  -3
وافؼؾؿ. ،اجلفود بوفعؾؿ -4
اجلفود بودـصى: اشتخدام ادرء مـصٌف ومرتٌتف فؾديـ. -5
 اشتعامل افرأي وافتدبر فؾديـ. اجلفود بوفرأي.  -6

 ثؿ افذيـ ُُيوَهُدون ظذ ظدة أؿًوم: 

)افزهد ش.أظدى ظدوك كػًؽ افتل بغ جـٌقؽ» ذم روايي: اجلفود ذم مؼوبؾي افـػس. -1

 مض خض حض جض مص خص ٱُّٱؿول تعوػ: . ده ابـ ؽزوان وهق متفؿ بوفقوع(. وذم إشـو343افؽٌر، فؾٌقفؼل، رؿؿ:
(انلازاعت) َّ خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط

حف 106)اظتالل افؼؾقب فؾخرائطل، رؿؿ: ش.مـ َظِشؼ ؾَعػَّ ؾامت ؾفق صفقد» وذم روايي : ، وصحَّ

 جل وافؼشري وابـ افصوئغ(ابـ حزم، واحلوؾظ ظالء افديـ مغؾطوئل، واحلوؾظ افًخووي، وافـقوي، وأبق افقفقد افٌو

 َّ مخ جخ مح جح  حجمج مث هت مت ُّٱ:اجلفود ود افشقطون.ؿول تعوػ -2
 (٨٠١ابلقرة/ )

                                                 
. وإصح مو أثٌتـوه مـ بؼقي افـًخ.36، 19، 16، 15، 14، 13شؼط مـ ش ؾروون»( ؿقفف 1)
. وادثًٌ مـ بؼقي افـًخ.19شؼط مـ ش أويل إمر»( ؿقفف 2)
وادعـك شقاء.ش. مع برهؿ»،  15، 11وذم ش. مـ ادًؾؿغ» 25، و21، 5وذم ش. مـ أئؿي إمقر» 12( ذم 3)
وادثًٌ مـ بؼقي افـًخ.ش. هؿؾوجر»ؿقفف  8. وشؼط مـ 1شؼط مـ ش إػ ؿقوم افًوظي»( ؿقفف 4)
وافصحقح مو أثٌتـوه مـ بؼقي افـًخ.ش. وٓ يـؼصفام» 21، 18، 16، 1. وذم 25، 2شؼط مـ ش وٓ يـؼضفام»( ؿقفف 5)



َ قيدةَ الع َ شرحَ   7   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 وهذا هق اجلفود ادصطؾح.  اجلفود ود افؽػور ادعوكديـ، -3

 افًعل إلصالح  حول افػًوق وافػجور.  :أي اجلفود ود افػًوق. -4

ـام هدم رشقل اهلل صذ  غ اخلػقي،وهق إؾشول مؽويد ادـوؾؼ اجلفود ود ادـوؾؼغ. -5

 رث يت ىت نت مت زت ُّٱؿول اهلل تعوػ: اهلل ظؾقف وشؾؿ ادًجد افيار،
 (٩اتلدريى/ ) َّزث

ؾوجلفود ود افؽػور  أصورت أيي افؽريؿي إػ اجلؿع بغ اجلفود ود افؽػور وادـوؾؼغ،

 وود ادـوؾؼغ بوفؾًون.  بوفًقػ،

وحمووفي أخذهؿ إػ افطريؼ   أهؾ افٌدع،افرد ظذ :أي اجلفود ود ادٌتدظي. -6

 واجلقاب ظـفو.  ،وـشػ افشٌفوت وآظساووت ادًتؼقؿ،

ؿقؾ: يو رشقل اهلل! أي افـوس أؾضؾ؟ ؾؼول رشقل اهلل صذ اهلل  ظؾقف » ذم احلديٌ:

وشؾؿ: مممـ ُيوهد ذم شٌقؾ اهلل بـػًف وموفف. ؿوفقا: ثؿ َمـ؟ ؿول: مممـ ذم صعى مـ 

 ( 2786)صحقح افٌخوري، رؿؿ: ش.هلل ويدع افـوس مـ ذهافشعوب يتؼل ا

)ـتوب افزهد  ش.ؿدمتؿ خر مؼدم مـ اجلفود إصغر إػ اجلفود إـز»وؿول ظؾقف افًالم: 

 ، وإشـوده وعقػ(374فؾٌقفؼل، رؿؿ:

)شــ أيب داود، ش.جوهدوا ادؼـغ بلمقافؽؿ وأكػًؽؿ وأفًـتؽؿ»وؿول ظؾقف افًالم: 

 وده صحقح(، وإشـ2504رؿؿ:

ادجوهد مـ جوهد كػًف ذم ضوظي اهلل، وادفوجر مـ هوجر اخلطويو »وؿول ظؾقف افًالم: 

 ، وإشـوده صحقح(23958)مًـد أمحد، رؿؿ:ش.وافذكقب

 ؾفذه إمثؾي جفود ٓ ؿتول. 

ويًتؾزم ذفؽ ثالثي وجقه:  واجلفود وافؼتول بقـفام ظؿقم وخصقص مـ وجف،

 واحد مـفام ذم وجفغ. ُيتؿعون ذم واحد، ويـػرد ـؾ 

واخلؾػوء افراصديـ، ومـ بعدهؿ مـ  ،وؽزوات رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ

ؾرض هقٌتفؿ ؾفق ؿتول وأمو ادؾقك افذيـ ؿوتؾقا فؾؿؾؽ و اخلؾػوء ُيؿع بغ اجلفود وافؼتول.

 وفقس بجفود.

 تول. وافًعل افديـل أو افدظقة إػ افديـ ود افشقوضغ وادـوؾؼغ جفود، دون ؿ

 ،ؽزوة أحد ومثول جفود افدؾوع: جفود افدؾوع، وجفود افطؾى. ثؿ اجلفود ظذ ؿًؿغ:
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(٨٩٠ابلقرة/ ) َّ  مق حق مف خف حف جف ٱُّٱؿول تعوػ: واخلـدق.

ومل يًتًقغقا  وجفود افطؾى: إذا زرع أظداء اإلشالم افعؼٌوت ذم شٌقؾ دظقة افديـ،

 وُتقفقا حقوت وظؼورب، وطفود،وجقد اإلشالم وادًؾؿغ، وأؿومقا شقق افظؾؿ وآ

أِذَن بوجلفود ُتً أمر ادممـغ، ؾقام إذا ؿقي ادًؾؿقن  حدود افؽزيوء وإكوكقي، دمووزواو

 ظذ مؼوومي افظودغ وادضطفديـ. 

 احلج واجلفاد فريضتان عذ األمة اإلشالمقة إىل يوم الؼقامة: 

واخلروج مـ افٌقً،  ،وافراحي ،عقولواف ،ون، يتطؾٌون مػورؿي إهؾاحلٍ واجلفود صوؿَّ 

وأن هوتغ افعٌودتغ  وافتضحقي بوفـػس، ؾلؾرد ادمفػ بذـر ؾروقتفام إػ يقم افؼقومي.

إػ أمر يؼقم  -دؼوومي افعدو اختوذ افتدابر افالزمي -ترجعون إػ افًػر وافرحؾي. وذم حوجي 

صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ بطوظي اإلموم وأمر رشقل اهلل  يشسط افعدل فتقيل احلؽؿ،. وٓ بلمرمهو

ظقف بـ موفؽ إصجعل ؿول: شؿعً رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ و ؾعـ افػوجر أيًض 

ٌُّقهنؿ وُُيٌِّقكؽؿ، وُتَصّؾقن ظؾقفؿ وُيَصّؾقن ظؾقؽؿ، وِذار » يؼقل:
خقور أئؿتؽؿ افذيـ ُُتِ

، ؿوفقا: ؿؾـو: يو رشقل اهلل، شقكؽؿأئؿتؽؿ افذيـ ُتٌِغُضقهنؿ وُيٌِغضقكؽؿ، وَتؾَعـُقهنؿ وَيؾَعـ

ٓ، مو أؿومقا ؾقؽؿ افصالة، ٓ، مو أؿومقا ؾقؽؿ افصالة، أٓ »أؾال كـوبذهؿ ظـد ذفؽ؟ ؿول: 

َ ظؾقف واٍل، ؾرآه يليت صقئو مـ معصقي اهلل، ؾؾقؽره مو يليت مـ معصقي اهلل، وٓ يـزظـ  مـ ُويلِّ

 (1855)صحقح مًؾؿ، رؿؿ: ش.يًدا مـ ضوظي

 ؿول اهلل تعوػ: و،وهق مـ صعوئر اإلشالم أيًض  ٍ ظذ مـ اشتطوع إفقف شٌقال،ُيى احل

(٩٩آل غًران/ ) َّهت مت خت حت  جت هب مب خب حب ُّٱ
دون تؼققده  ٕهنو أضؾؼ احلؽؿ، تدل أيي افؽريؿي ظذ ؾروقي احلٍ إػ يقم افؼقومي؛

 بزمـ مـ إزمون. 

 ـ مـ إزمون. دون تؼققد بزم وـذفؽ آيوت اجلفود ذم اإلشالم مطؾؼي،

ِي  مع أويل إمرِ » ؾؼول ادمفػ: يؼقم احلٍ واجلفود ظومي ُتً أمر مـ إمراء، مـ أئؿَّ

مع » :وؿقفف» يشسط وجقد إمر فػروقي اجلفود، ؿول افعالمي افؼقكقي: وٓ .شادًؾؿغ

جلؿع، ٓ أكف إكام خرج هذا خمرج افعودة، ؾنن احلٍ واجلفود إكام يؼومون ظذ وجف اش أويل إمر
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 ، خمطقط(124-123)افؼالئد ذم ذح افعؼوئد، ص  ش.فقس بؿؼوع إٓ بوجلؿع

ٌَ  «بوب اجلفود موٍض مع افز وافػوجر»شوق اإلموم افٌخوري رمحف اهلل ذم  ظروة  حدي

يقم  اخلقؾ معؼقد ذم كقاصقفو اخلر إػ» ؿول: ؿول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: افٌورؿل،

 (2852)صحقح افٌخوري، رؿؿ:ش. ر وادغـؿافؼقومي: إج

اجلفود موض مـذ بعثـل اهلل إػ »ؿول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: وظـ أكس ؿول: 

 ․2532)شــ أيب داود، رؿؿ: ش.، ٓ يٌطؾف جقر جوئر، وٓ ظدل ظودل أن يؼوتؾ آخر أمتل افدجول

 وإشـوده وعقػ( ․4311ومًـد أيب يعؾی، رؿؿ: ․2367وشــ شعقد بـ مـصقر، رؿؿ:

اجلفود واجى ظؾقؽؿ مع »وظـ أيب هريرة ؿول: ؿول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: 

ا ـون أو ؾوجًرا  ، وإشـوده مـؼطع(2533)شــ أيب داود، رؿؿ: ش.ـؾ أمر، َبر 

ٕن افرشقل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ جعؾ احلٍ  ذـر ادمفػ احلٍ واجلفود مؼروكغ،

ظـ ظوئشي ريض اهلل ظـفو، أهنو ؿوفً: يو رشقل اهلل ترى اجلفود . ادزور أؾضؾ مـ اجلفود

 (2784)صحقح افٌخوري، رؿؿ:ش.فؽـ أؾضؾ اجلفود حٍ مزور»أؾضؾ افعؿؾ، أؾال كجوهد؟ ؿول: 

بعدم اجلفود إٓ بنموم معصقم،  افؼوئؾغ ظذ افرواؾض، وذم كص ادمفػ هذا رد  

 يعتزون أئؿتفؿ معصقمغ.و

ـون اإلموم افطحووي  فشقعي وافزيديي وادعتزفي ؿول افشقخ افًؼوف:وتلثرا بعؼوئد ا

وهق إمر افذي محؾف ظذ ذـر هذه افػروع ذم افعؼوئد،  رمحف اهلل متػوظال مع افػؽرإمقي،

هذا افذي ؿوفف ادصـػ رمحف اهلل تعوػ ؽر صقاب ؾضاًل ظـ أنَّ مو ِذـَره فقس مـوشًٌو » ؿول:

ظوهر أن افزمـ افذي ـوكقا يعقشقن ؾقف اوطرهؿ فؼقل ذفؽ، تؼؾقًدا ذم أبقاب افعؼوئد، واف

دـ ـون ؿٌؾفؿ ممـ أثَّر ؾقفؿ افػؽر إمقي، ثؿ ؾؽرة اجلٌوبرة افعٌوشقغ افذيـ هنجقا كػس 

 (652)صحقح ذح افعؼقدة افطحوويي، ص ش.افـفٍ ذم هذه افؼضقي، واُدؽَره فف أحؽوم

وإرجوع افًؼوف ؿقل افطحووي إػ تلثره بوفػؽر » ا ظؾقف:وؿول افشقخ شعقد ؾقدة رد  

إمقي ؿدح ذم افطحووي، وذم ـؾ مـ ؿول بؼقفف، ثؿ هذه افـزظي مـ افًؼوف تلثر بوفشقعي 

لثريـ هبؿ مـ ادعتزفي ذم هذا افعك، وفق أكصػ دو تػقه بذفؽ.  وجعؾف توافزيديي وبعض اد

وؾقف ؿدح ذم ظدافي افطحووي،  -ام ٓ خيػكـ –افطحوويَّ بحؽؿ ادؽَره ؾقف اشتخػوف ـٌر بف 

ا، ثؿ ٓ يشر إػ أكف إكام  ؾنن افذي ُيقدع ذم متـ مـ ادتقن مثؾ هذه ادًوئؾ دجرد ـقكف مضطر 
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ؾعؾ ذفؽ اوطراًرا وشؽً ظـف، وتوبعف افعؾامء مـ بعده ظذ ذفؽ، ؾال صؽ أكف هبذا يرى 

فـوس، وذم هذا ؿدح بؽؾ افعؾامء افذيـ أن يـًى إػ افديـ مو فقس مـف، ويروج ذفؽ ظـد ا

 (2/874)افؼح افؽٌر ش.روقا هبذا افػعؾ

ؾؽرة ظدم اخلروج ظذ أئؿي اجلقر فقًً » وؿول افشقخ افًؼوف ذم مقوع آخر:

صحقحي، وهل خموفػي فؾؼرآن وافًـي وظؿؾ افصحوبي وأئؿي افتوبعغ مـ أهؾ افًـي 

قا هذه افػؽرة خقًؾو مـ افتـؽقؾ وافتعذيى واجلامظي، وخؾػ مـ بعدهؿ خْؾػ ؽّروا وبّدف

)صحقح ذح افعؼقدة ش.ؿفًرا وذفًي واشتؽوكًي، وتؼقًي مـ شقػ وشقط بـل أمقي افذيـ بغقا وضغقا

 (636افطحوويي، ص

وؿد ظؾؿ ذم وقء إحوديٌ ادذـقرة أن إبوحي افصالة خؾػ ؽر افعودل، وـذفؽ 

 مقي؛ بؾ أصؾ افؼيعي. افصالة ظذ ؽر افعودل فقس مـ ثامر افػؽر إ

 مخسة مواقع لؾجفاد عـد الشقعة: 

جوءين ذم شفورن ؾقر صقعل،  :يؼقل صقخـو وأشتوذكو ادػتل حمؿقد حًـ رمحف اهلل ـون

 مقاؿع اجلفود ظـد افشقعي مخًي:  ؾؼؾً فف:

 .ع رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( م1)

 ؽره.وريض اهلل ظـف ( مع ظع ريض اهلل ظـف ود معوويي 2)

 ؿٌؾ افصؾح.ريض اهلل ظـف ود معوويي ريض اهلل ظـف ( مع احلًـ 3)

 ود يزيد. ريض اهلل ظـف ( مع احلًغ 4)

 ؾًؾَّؿ هذا افؼوكقن.( مع ادفدي ذم آخر افزمون. 5)

أهَؾ افقاممي بؼقودة خوفد بـ افقفقد ظذ ظفد أيب بؽر  ادًؾؿقن جوهد ؿول حية ادػتل:

ياممي  ًؾغـؿ أمي اشؿفو: خقفي بـ وصفده ظع ريض اهلل ظـف، افصديؼ ريض اهلل ظـفؿ،

ؾفؾ ـون هذا جفودا أو ؾًودا  افتل وفدت فف ابـف حمؿد بـ احلـقػي. تعرف بوحلـػقي، احلـػقي،

ام حؽؿ مٌوذة ظع إيوهو ووٓدة ابـف مـفو؟ ثؿ اظؾؿ أهنؿ جوهدوا ؾا ظـدـؿ؟ ؾنن ـون ؾًودً 

ؾلهوا ثالًثو مـ بـوت يزدجرد ،  هـ ،14 اهلل ظـف ظوم يزدجرد ادجقد ظذ ظفد  ظؿر ريض

حمؿد، ٓ افؼوشؿ بـ وفدت فف  ،ذم مؾؽ حمؿد بـ أيب بؽر وؿعً واحدة مـفـ و.وأشؾؿـ مجقعً 

ؾقفدت فف شومل بـ  وافثوكقي وؿعً ذم شفؿ ظٌد اهلل بـ ظؿر ريض اهلل ظـفام، أشلفؽؿ ظـفو،
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ؾقفدت فف  فثي وؿعً ذم شفؿ احلًغ ريض اهلل ظـف،وافثو و،وٓ أشلفؽؿ ظـفو أيًض  ظٌد اهلل،

ا بؾ إذا مل يؽـ اجلفود ظذ ظفد ظؿر جفودً  وأشلفؽؿ ظـفو: اإلموم افرابع زيـ افعوبديـ.

وإذا ـون كًى افًودات  مو حؽؿ مٌوذة احلًغ إيوهو ووٓدة اإلموم افرابع مـفو؟ ا،ؾًودً 

مـ أمويل  )افرد ظذ افشقعي، .افشقعل بقء د ظعَّ ؟ ؾؾؿ يرؿيرجع إػ زيـ افعوبديـ، ؾؽقػ ـون كًٌف

 (.30-29ترتقى: ادػتل حمؿد ؾوروق، ص  ادػتل حمؿقد حًـ افؽـؽقهل،

وهق  ،حمؿد بـ احلًـ افعًؽري :اختػك اإلموم افثوين ظؼظؼقدة افشقعي حًى ظذ 

ـْ  ؽور ِهْ » ويؼول: - «مـ رآه ُهَّ » ذم ؽور هـ 260ظوم  ابـ مخس شـقات، ، ويؼع أن ذم «َم

ذم  فديادوخيرج مـفو ؿرب افًوظي  .«مـ رآه ُهَّ » . وشومراء ـؾؿي حمرؾي مـ«شومراء»مديـي 

 ويـؽرون اجلفود ؿٌؾ خروجف وبروزه.  ؾقؼوتؾ معف افرواؾض، ،زظؿفؿ

 وفذا ورثف جعػر، ؾؾقس فؾحًـ افعًؽري ابـ، واحلؼ أهنو أشطقرة مـ إشوضر،

روايي ـقكف مـ وفد احلًغ واهقي جدا ومع ذفؽ ٓ حجي ؾقف دو و» ؿل:تؿول ابـ حجر اهلق

زظؿتف افراؾضي أن ادفدي هق اإلموم أبق افؼوشؿ حمؿد احلجي بـ احلًـ افعًؽري ثوين ظؼ 

إئؿي...، وممو يرد ظؾقفؿ مو صح أن اشؿ أيب ادفدي يقاؾؼ اشؿ أيب افـٌل صذ اهلل ظؾقف 

ؼ ذفؽ...، وافؽثر ظذ أن افعًؽري مل يؽـ فف وفد وشؾؿ واشؿ أيب حمؿد احلجي ٓ يقاؾ

وإٓ مل يًعف  ،فطؾى أخقف جعػر مراثف مـ ترـتف دو موت، ؾدل ضؾٌف أن أخوه ٓ وفد فف

وأكف مل  ،افطؾى. وحؽك افًٌؽل ظـ مجفقر افراؾضي أهنؿ ؿوئؾقن بلكف ٓ ظؼى فؾعًؽري

ا أخذ مراثف، وجعػر هذا وؾؾتف وأن أخوه جعػر ،بعد أن تعصى ؿقم إلثٌوتف ،يثًٌ فف وفد

واتٌعف ؾرؿي وأثٌتقا فف  ،وفذا شؿقه ،ؾرؿي مـ افشقعي وكًٌتف فؾؽذب ذم ادظوئف مراث أخقف

وأن  ،اإلمومي. واحلوصؾ أهنؿ تـوزظقا ذم ادـتظر بعد وؾوة افعًؽري ظذ ظؼيـ ؾرؿي

ؼيعي ادطفرة أن افصغر اجلؿفقر ؽر اإلمومقي ظذ أن ادفدي ؽر احلجي...، ثؿ ادؼرر ذم اف

ٓ تصح وٓيتف ؾؽقػ شوغ هلمٓء احلؿؼك ادغػؾغ أن يزظؿقا إمومي َمـ ظؿره مخس شـغ 

ومو ذفؽ إٓ جموزؾي وجراءة ظذ  و مع أكف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ مل خيز بف،وأكف أويت احلؽؿ صٌق  

 (2/482)افصقاظؼ ادحرؿي  ش.افؼيعي افغراء
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 85-  ٌُ ، فَإِنَّ َوٍُْؤِي . (1)بِاهِْمَراِم اهََْكثِِبْْيَ ْى َغوَيََْا َخافِِظْْيَ ُّ  اهلَل قَْد َجَػوَ

  

 كؾ  اهلل تعاىل مؾؽني يؽتبان ما يلتقه ادر  من خر أو رش: 

أحدمهو ظـ  يؿقـف وإخر ظـ صامفف. وافذي ظـ افقؿغ يؽتى  مع ـؾ إكًون مؾؽون،

ػك ظؾقفام ظؿؾ مـ أظامل افٌؼ. خي . وٓوافذي ظـ افشامل يؽتى افًقئوت احلًـوت،

ويـقب ظـفام مؾؽون آخران فؽتوبي  يصعد ـتٌي أظامل افـفور ذم صالة افعك إػ افًامء،و

ويطؾؼ  ويـقبون ظـفام مؾؽون يؽتٌون أظامل افـفور. ثؿ يـكؾون ذم صالة افػجر، أظامل افؾقؾ.

ئؽي أظامل اإلكًون وُيػظوهنو. دالويؽتى همٓء ا .«افؽرام افؽوتٌقن» ظذ همٓء ادالئؽي

  يعرووهنو يقم افؼقومي ظذ افـوس.و

 (اَلٍفطار) َّ نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ٱُّٱؿول تعوػ:

 (١٠الزخرف/ ) َّ نث مث زث  رث ىتيت نت مت زت رت يب ىب ٱُّٱوؿول تعوػ:

 (٨٨يْنس/ ) َّ مي خي حي جي يه ٱُّٱوؿول تعوػ:

 َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جه ُّٱوؿول تعوػ:
 (ق)

مع ـؾ إكًون مؾؽون: مؾؽ ظـ يؿقـف، وآخر ظـ » ؿول جموهد ذم تػًر هذه أيي:

)احلٌوئؽ ذم أخٌور . شصامفف، ؾلمو افذي ظـ يؿقـف ؾقؽتى اخلر، وأمو افذي ظـ صامفف ؾقؽتى افؼ

 (17. تػًر افطزي، ق:89فؾًققضل، ص  ادالئؽ،

تى احلًـوت، ومؾؽ ظـ يًوره مؾؽون، أحدمهو ظـ يؿقـف يؽ» :ٍوؿول ابـ جري

يؽتى افًقئوت، ؾوفذي ظـ يؿقـف يؽتى بغر صفودة مـ صوحٌف، وافذي ظـ يًوره ٓ يؽتى 

إٓ ظـ صفودة مـ صوحٌف، إن ؿعد ؾلحدمهو ظـ يؿقـف، وأخر ظـ يًوره، وإن مشك 

ٓبـ أيب )افتقبي .شؾلحدمهو أمومف وأخر خؾػف، وإن رؿد ؾلحدمهو ظـد رأشف، وأخر ظـد رجؾقف

 (89، ص . واحلٌوئؽ ذم أخٌور ادالئؽ201افدكقو، رؿؿ:

حػقظ ؿٌؾ خؾؼ افًاموات وإرض. ٓ يعؿؾ اإلكًون ظؿال إٓ ـتى ذم افؾقح اد

ا مـ و هلؿ ذم احلًـوت وُتذيرً جعؾ اهلل تعوػ ظذ اإلكًون مالئؽي يؽتٌقن إظامل ترؽقًٌ و

                                                 
ش. وكعؾؿ أن» 4وذم ش. وأن» 36، 34، 31، 28، 27، 26، 24، 23، 20، 19، 18، 17، 10، 9، 6، 3، 1( ذم 1)

 ك شقاء.وادثًٌ مـ بؼقي افـًخ. وادعـ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   13   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
افقاحدة تعدل ظؼ حًـوت إػ شٌع مئي  ومـ ؾضؾ اهلل تعوػ أن جعؾ احلًـي افًقئوت.

 .ؾنذا توب افعٌد واشتغػر ظػل ظـف وجعؾ افًقئي افقاحدة ٓ تعدل إٓ واحدة. وعػ.

إذا أراد ظٌدي أن يعؿؾ شقئي ؾال تؽتٌقهو ظؾقف حتك يعؿؾفو، ؾنن ظؿؾفو » ؿول تعوػ:

يعؿؾ حًـي ؾؾؿ ؾوـتٌقهو بؿثؾفو، وإن ترـفو مـ أجع ؾوـتٌقهو فف حًـي، وإذا أراد أن 

)صحقح . شيعؿؾفو ؾوـتٌقهو فف حًـي، ؾنن ظؿؾفو ؾوـتٌقهو فف بعؼ أمثوهلو إػ شٌع مئي وعػ

 (.7501افٌخوري، رؿؿ:

، وـوتى  ـوتى احلًـوت ظـ يؿقـف يؽتى حًـوتف» ؿول ابـ ظٌوس ريض اهلل ظـف:

ؿول  وإذا ظؿؾ شقئي ،افًقئوت ظـ يًوره، ؾنذا ظؿؾ حًـي ـتى صوحى افقؿغ ظًؼا

صوحى افقؿغ فصوحى افشامل: دظف حتك يًٌح أو يًتغػر، ؾنذا ـون يقم اخلؿقس ـتى مو 

ُيري بف اخلر وافؼ، ويؾؼك مو شقى ذفؽ، ثؿ يعرض ظذ أم افؽتوب ؾقجده بجؿؾتف 

 (92، ص )احلٌوئؽ ذم أخٌور ادالئؽ.شؾقف

ٌفو ادالئؽي، ؿول ويعرض ظذ ادرء يقم افؼقومي مو ظؿؾ مـ احلًـوت وافًقئوت افتل ـت

 ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱتعوػ:
 (٠٠آل غًران/ ) َّيه

 أن ـتوبي افؽرام افؽوتٌغ أظامل افٌؼ ممو دل ظؾقف افؽتوب وافًـي. ومـ اجلدير بوفذـر

ؾؾؿ يتعرض فف افؽتوب وافًـي. ؾـػقض  وظذ أي رء يؽتٌقن؟ ؟وأمو بؿ يؽتى ادالئؽي

  تعوػ. ظؾؿف إػ اهلل

 مع كل إكسان مالئؽة غر الؽرام الؽاتبني: 

مالئؽي آخرون ملمقرون  -افذيـ يؼول هلؿ: ـرامو ـوتٌغ–وظالوة ظذ همٓء ادالئؽي 

 حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱبحػظ اإلكًون وصقوكتف. ؿول اهلل تعوػ:
 (٨٨الرغد/ ) َّمئ خئ

يتعوؿٌقن ؾقؽؿ »قف وشؾؿ ؿول: : أن رشقل اهلل صذ اهلل ظؾريض اهلل ظـف ظـ أيب هريرة

مالئؽي بوفؾقؾ ومالئؽي بوفـفور، وُيتؿعقن ذم صالة افػجر وصالة افعك، ثؿ يعرج افذيـ 

: ـقػ ترـتؿ ظٌودي؟ ؾقؼقفقن: ترــوهؿ وهؿ -وهق أظؾؿ هبؿ-بوتقا ؾقؽؿ، ؾقًلهلؿ 

 (632. صحقح مًؾؿ، رؿؿ:555)صحقح افٌخوري، رؿؿ:ش. يصؾقن، وأتقـوهؿ وهؿ يصؾقن



َ قيدةَ الع َ شرحَ   14   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
مالئؽي ُيػظقكف مـ بغ » ؿول: أكف وى ابـ ـثر ظـ ابـ ظٌوس ذم تػًر هذه أيير

 (4/438)تػًر ابـ ـثر . شيديف ومـ خؾػف، ؾنذا جوء ؿدر اهلل خؾقا ظـف

وـؾ بف مخًي أمالك: مؾؽون بوفؾقؾ، ومؾؽون بوفـفور، ُيقئون » :ؿول ابـ ادٌورك

 (89، ص )احلٌوئؽ ذم أخٌور ادالئؽ .«وًراويذهٌون، ومؾؽ خومس ٓ يػورؿف فقال وٓ هن

مو مـؽؿ مـ »وظـ ظٌد اهلل بـ مًعقد، ؿول: ؿول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: 

ؾ بف ؿريـف مـ اجلـ، وؿريـف مـ ادالئؽي ِـّ ؿول:  ؟ؿوفقا: وإيوك يو رشقل اهلل ،شأحد، إٓ وؿد ُو

. ومًـد أمحد، 2814)صحقح مًؾؿ، رؿؿ: ش.إٓ بخروإيوي، إٓ أن اهلل أظوكـل ظؾقف ؾلشؾَؿ، ؾال يلمرين »

 ( 3648رؿؿ:

أي: ؾوشتًؾؿ  بػتح ادقؿ. «أشؾؿَ » و ظذ هذا احلديٌ:ؿول افشقخ ابـ أيب افعز تعؾقؼً 

ؾؼد حرف  آمـ افشقطون، ؿول: ـوم و فػظقو.حرف ُتريػً ومـ روى بضؿ ادقؿ ؾؼد . واكؼود يل

 (560-2/559ذح افعؼقدة افطحوويي ٓبـ أيب افعز)يممـ. ٕن افشقطون ٓ و؛و معـقي  ُتريػً 

وـوؾرون.  ،وؾقفؿ مممـقن ،«اجلـ» ٕن احلديٌ ورد بؾػظ وـالمف هذا ؽر صحقح؛

ؿول احلوؾظ ابـ  .«افشقطون» يطؾؼ ظؾقف وأمو مـ أشؾؿ ؾال .«افشقطون»و افؽوؾر يطؾؼ ظؾقف 

ؾقف وشؾؿ أشؾؿ حتك مل يلمره ذم هذا اخلز دفقؾ ظذ أن صقطون ادصطػك صذ اهلل ظ» حٌون:

 (14/328)صحقح ابـ حٌون  .شاإٓ بخر، ٓ أكف ـون يًؾؿ مـف وإن ـون ـوؾرً 

ؾقؿػـو ظذ أن رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿد ـون ذم هذا » وؿول اإلموم افطحووي:

صذ  ، وأن اهلل أظوكف ظؾقف ؾلشؾؿ بنشالمف افذي هداه فف حتك صور ادعـك ـًوئر افـوس شقاه

)ذح مشؽؾ  .شاهلل ظؾقف وشؾؿ ذم افًالمي مـف بخالف ؽره مـ افـوس ؾقؿـ هق معف مـ جـًف

 (1/103أثور 

 ذم مصوحٌي افشقطون هلؿ، ـوسؾعؾؿـو أن رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ـعومي اف

ؿ ووؿَل صذ اهلل ظؾقف وشؾ ؾلشؾؿ بنرصوده وهدايتف. وفؽـ اهلل تعوػ أظوكف ظذ افشقطون،

 بخالف ظومي افـوس.  ذه،

 يؽتب ادالئؽة كل عؿل أو ما يستب عؾقه اجلزا  أو العؼوأة؟: 

 ؟  هؾ يؽتى ادالئؽي ادٌوحوت أم ٓ شمال:

 ٓ افتل تػقد روايي ابـ ظٌوس ريض اهلل ظـفام افًوبؼي أن ادالئؽي يؽتٌقن إظامل



َ قيدةَ الع َ شرحَ   15   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 مج حج مث هت ٱُّٱػًر ؿقفف تعوػ:ؿول بعض ادػنيـ ذم ت و.يستى ظؾقفو اخلر وافؼ أيًض 

صؾي هلو  يؿحق اهلل تعوػ أظامل افعٌود، افتل ٓ معـوه: :(٠٩الرغد/ ) َّ  جس مخ جخ جحمح

 أو مو يتجووزه اهلل تعوػ وإن مل يتى. بوخلر وافؼ، أو إظامل افًقئي افتل يتقب افعٌد مـفو،

 (. 2/499)زاد ادًر يي.شوق ابـ اجلقزي رمحف اهلل ثامكقي أؿقال فؾؿػنيـ ذم تػًر أ

ٓ »ؿول : يؽتٌقن ادٌوحوت، تػقد أن ادالئؽي ٓ ريض اهلل ظـفام وروايي ظـ ابـ ظٌوس

 (4/180)آختقور فتعؾقؾ ادختور ․شيؽتى إٓ مو ؾقف أجٌر أو ِوزرٌ 

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱؿول تعوػ: و،وذهى أـثر افعؾامء إػ أن ادالئؽي يؽتٌقن ادٌوحوت أيًض 
  .(٨١ق/ ) َّ ُّ َّ ٍّ

 هت ٱُّٱؿول تعوػ: مُتحك ادٌوحوت يقم آثـغ ويقم اجلؿعي. وؿول بعض أهؾ افعؾؿ:
 (٠٩الرغد/ ) َّ  جس مخ جخ جحمح مج حج مث

  وؿقؾ: تشطى ادٌوحوت مـ افًجؾ يقم افؼقومي.

 وؿقؾ: يؽتى ـُؾ رء حتك إكغ ذم ادرض. 

ومجوظي: يؽتٌون ـؾ  ،اختؾػ ؾقام يؽتٌوكف ؾؼول اإلموم موفؽ» ؿول افعالمي أفقد:

رء حتك إكغ ذم ادرض، وذم ذح اجلقهرة فؾؼوين: ممو ُيى اظتؼوده أن هلل تعوػ مالئؽي 

ًٓ  ،يؽتٌقن أؾعول افعٌود مـ خر أو ذ أو ؽرمهو و ـوكً أو  ا أو اظتؼودً  ـوكً أو ظؿاًل ؿق ، مهَّ

ا ؿ صقئو ؾعؾقه ؿصدً ؾفؿ ٓ هيؿؾقن مـ صلهن ،، اختورهؿ شٌحوكف فذفؽ ظزمو أو تؼريرا

ًٓ وتعؿدً  ـام رواه ظؾامء افـؼؾ وافروايي  ،و صدر مـفؿ ذم افصحي أو ذم ادرض وكًقوكً ا أو ذهق

 «افشعى»اكتفك. وذم بعض أثور مو يدل ظذ أن افؽالم افـػز ٓ يؽتى، أخرج افٌقفؼل ذم 
 :رج مل يؽتىظـ حذيػي بـ افقامن أن فؾؽالم شٌعي أؽالق إذا خرج مـفو ـتى وإن مل خي

وافشػتون، وذهى بعضفؿ إػ أن ادٌوح ٓ يؽتٌف أحد  ،واحلـؽون ،وافؾًون ،وافؾفو ،افؼؾى

 .ؾقؽقن مًتثـك حؽام مـ ظؿقم أيي، وافؽتوبي فؾجزاء ،ٕكف ٓ ثقاب ؾقف وٓ ظؼوب ؛مـفام

وابـ مردويف  ،وروي ذفؽ ظـ ظؽرمي. وأخرج ابـ أيب صقٌي وابـ ادـذر واحلوـؿ وصححف

 ،ٓ يؽتى يو ؽالم أهج افػرس ،ـ ضريؼف ظـ ابـ ظٌوس أكف ؿول: إكام يؽتى اخلر وافؼم

ؾنذا  ،ويو ؽالم اشؼـل ادوء، وؿول بعضفؿ: يؽتى ـؾ مو صدر مـ افعٌد حتك ادٌوحوت

وهق معـك ؿقفف  ،و موفف ثقاب أو ظؼوب، وـتى ثوكقً  ظروً أظامل يقمف حمل مـفو ادٌوحوت

 (13/523واكظر أيًضو: ؾتح افٌوري  ․18)روح ادعوين، ق:․َّجح مج حج مث هت ٱُّتعوػ:



َ قيدةَ الع َ شرحَ   16   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 86- . ْْيَ ًِ َ ْرَواِح اهَْػال

َ
ِ بَِقبِْظ أ

َّكَّ َْ ًُ ْ ِْْت، ال ًَ ْ وَِك ال ًَ ٌُ بِ  (1)َوٍُْؤِي
  

 وله أعوان كثرون:  مؾك ادوت واحد 

ويًؿقف افؼرآن  كممـ بلن اهلل تعوػ جعؾ مؾؽو واحدا فؼٌض أرواح ـؾ حل ذم افؽقن،

 هل  مل خل ُّؿول تعوػ: وفف أظقان ـثرون. ومؾؽ ادقت واحد، .«مؾؽ ادقت»فؽريؿ ا
(٨٨الصجدة/ ) َّ مم خم حم جم

 جت هب مب ُّٱ( ٦٨اْلٍػام/ ) َّ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ وؿول ذم مقوع آخر:
 مح  جح مج حج مث هت مت خت  ُّٱ( ٠٠اْلٍفال/ ) َّ هت مت خت حت
 هت ٱٱُّ( ٨١انلدن/ ) َّٰر ٰذ  يي ىي مي ٱُّٱ( ٩٠اْلٍػام/ ) َّ حس جس مخ جخ
 (٠٨انلدن/ ) َّ مج حج  مث

 ىي مي خي ٱُّٱؾـًى إػ اهلل تعوػ حقـو، ؿول تعوػ: واهلل تعوػ خوفؼ ـؾ رء؛
 (٢٨الزمر/ ) ََّّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي

ؾ احلديٌ افـٌقي ؿٌض روح ادممـ وافؽوؾر، ومو بعده مـ احلوٓت ؾعـ افزاء ، وؾصَّ

وشؾؿ ذم جـوزة رجؾ مـ  خرجـو مع افـٌل صذ اهلل ظؾقف ؿول: بـ ظوزب ريض اهلل ظـف،

إكصور، ؾوكتفقـو إػ افؼز، ودو يؾحد، ؾجؾس رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، وجؾًـو 

حقفف، ـلن ظذ رؤوشـو افطر، وذم يده ظقد يـؽً ذم إرض، ؾرؾع رأشف، ؾؼول: 

ذم اكؼطوع  إن افعٌد ادممـ إذا ـون»مرتغ، أو ثالثو، ثؿ ؿول: ش اشتعقذوا بوهلل مـ ظذاب افؼز»

مـ افدكقو وإؿٌول مـ أخرة، كزل إفقف مالئؽي مـ افًامء بقض افقجقه، ـلن وجقهفؿ 

افشؿس، معفؿ ـػـ مـ أـػون اجلـي، وحـقط مـ حـقط اجلـي، حتك ُيؾًقا مـف مد افٌك، 

ثؿ ُيلء مؾؽ ادقت، ظؾقف افًالم، حتك ُيؾس ظـد رأشف، ؾقؼقل: أيتفو افـػس افطقٌي، 

ؾتخرج تًقؾ ـام تًقؾ افؼطرة مـ ذم افًؼوء، »ؿول: ش. ػرة مـ اهلل وروقاناخرجل إػ مغ

ؾقلخذهو، ؾنذا أخذهو مل يدظقهو ذم يده ضرؾي ظغ حتك يلخذوهو، ؾقجعؾقهو ذم ذفؽ افؽػـ، 

ؿول:  .شوذم ذفؽ احلـقط، وخيرج مـفو ـلضقى كػحي مًؽ وجدت ظذ وجف إرض

مإل مـ ادالئؽي، إٓ ؿوفقا: مو هذا افروح افطقى؟  ؾقصعدون هبو، ؾال يؿرون، يعـل هبو، ظذ»

                                                 

(٨٨الصجدة/ ) شَّ مم خم حم جم هل  مل خل ُّـؼقفف تعوػ:»بعده زيودة  24( ذم 1)



َ قيدةَ الع َ شرحَ   17   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ؾقؼقفقن: ؾالن بـ ؾالن، بلحًـ أشامئف افتل ـوكقا يًؿقكف هبو ذم افدكقو، حتك يـتفقا هبو إػ 

افًامء افدكقو، ؾقًتػتحقن فف، ؾقػتح هلؿ ؾقشقعف مـ ـؾ شامء مؼربقهو إػ افًامء افتل تؾقفو، 

، ؾقؼقل اهلل ظز وجؾ: اـتٌقا ـتوب ظٌدي ذم ظؾقغ، حتك يـتفك بف إػ افًامء افًوبعي

ؿول: ش. وأظقدوه إػ إرض، ؾنين مـفو خؾؼتفؿ، وؾقفو أظقدهؿ، ومـفو أخرجفؿ تورة أخرى

ؾتعود روحف ذم جًده، ؾقلتقف مؾؽون، ؾقجؾًوكف، ؾقؼقٓن فف: مـ ربؽ؟ ؾقؼقل: ريب اهلل، »

قٓن فف: مو هذا افرجؾ افذي بعٌ ؾقؽؿ؟ ؾقؼقٓن فف: مو ديـؽ؟ ؾقؼقل: ديـل اإلشالم، ؾقؼ

ؾقؼقل: هق رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، ؾقؼقٓن فف: ومو ظؾؿؽ؟ ؾقؼقل: ؿرأت ـتوب 

اهلل، ؾآمـً بف وصدؿً، ؾقـودي مـود ذم افًامء: أن صدق ظٌدي، ؾوؾرصقه مـ اجلـي، 

وحفو، وضقٌفو، ويػًح فف ذم ؾقلتقف مـ ر»ؿول: ش. وأفًٌقه مـ اجلـي، واؾتحقا فف بوًبو إػ اجلـي

ويلتقف رجؾ حًـ افقجف، حًـ افثقوب، ضقى افريح، ؾقؼقل: أبؼ »ؿول: ش. ؿزه مد بكه

بوفذي ينك، هذا يقمؽ افذي ــً تقظد، ؾقؼقل فف: مـ أكً؟ ؾقجفؽ افقجف ُيلء 

ش. بوخلر، ؾقؼقل: أكو ظؿؾؽ افصوفح، ؾقؼقل: رب أؿؿ افًوظي حتك أرجع إػ أهع، ومويل

وإن افعٌد افؽوؾر إذا ـون ذم اكؼطوع مـ افدكقو وإؿٌول مـ أخرة، كزل إفقف مـ افًامء »ول: ؿ

مالئؽي شقد افقجقه، معفؿ ادًقح، ؾقجؾًقن مـف مد افٌك، ثؿ ُيلء مؾؽ ادقت، حتك 

ؿول: ش. ُيؾس ظـد رأشف، ؾقؼقل: أيتفو افـػس اخلٌقثي، اخرجل إػ شخط مـ اهلل وؽضى

ؾقـتزظفو ـام يـتزع افًػقد مـ افصقف ادٌؾقل، ؾقلخذهو، ؾنذا أخذهو مل  ؾتػرق ذم جًده،»

يدظقهو ذم يده ضرؾي ظغ حتك ُيعؾقهو ذم تؾؽ ادًقح، وخيرج مـفو ـلكتـ ريح جقػي 

وجدت ظذ وجف إرض، ؾقصعدون هبو، ؾال يؿرون هبو ظذ مأل مـ ادالئؽي، إٓ ؿوفقا: مو 

ن بـ ؾالن بلؿٌح أشامئف افتل ـون يًؿك هبو ذم افدكقو، حتك هذا افروح اخلٌقٌ؟ ؾقؼقفقن: ؾال

 أ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ:، ثؿ ؿرشيـتفك بف إػ افًامء افدكقو، ؾقًتػتح فف، ؾال يػتح فف

ؾقؼقل اهلل ظز (٢٠اْلغراف/ ) َّين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك ُّٱ

 مم خم ُّٱثؿ ؿرأ:ش. روحف ضرحو اـتٌقا ـتوبف ذم شجغ ذم إرض افًػذ، ؾتطرح»وجؾ: 

ؾتعود روحف ذم » (٠٨اْلج/ ) َّ  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم

جًده، ويلتقف مؾؽون، ؾقجؾًوكف، ؾقؼقٓن فف: مـ ربؽ؟ ؾقؼقل: هوه هوه ٓ أدري، ؾقؼقٓن 

فف: مو ديـؽ؟ ؾقؼقل: هوه هوه ٓ أدري، ؾقؼقٓن فف: مو هذا افرجؾ افذي بعٌ ؾقؽؿ؟ ؾقؼقل: 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   18   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وه ٓ أدري، ؾقـودي مـود مـ افًامء أن ـذب، ؾوؾرصقا فف مـ افـور، واؾتحقا فف بوبو إػ هوه ه

افـور، ؾقلتقف مـ حرهو، وشؿقمفو، ويضقؼ ظؾقف ؿزه حتك ختتؾػ ؾقف أوالظف، ويلتقف رجؾ 

ؿٌقح افقجف، ؿٌقح افثقوب، مـتـ افريح، ؾقؼقل: أبؼ بوفذي يًقءك، هذا يقمؽ افذي ــً 

مـ أكً؟ ؾقجفؽ افقجف ُيلء بوفؼ، ؾقؼقل: أكو ظؿؾؽ اخلٌقٌ، ؾقؼقل:  تقظد، ؾقؼقل:

 ش. ٓ تؼؿ افًوظي رب:

إشـوده »، وؿول افشقخ صعقى إركوؤوط:  18534، رؿؿ:شادًـد»أخرجف أمحد ذم 

، وؿول: 390، رؿؿ:شاإليامنصعى »وأخرجف افٌقفؼل ذم ش. ، ورجوفف رجول افصحقح صحقح

هذا » ، وؿول:1064، رؿؿ:شإليامن»وأخرجف ابـ مـدة ذم ا ش.هذا حديٌ صحقح اإلشـود»

إشـود متصؾ مشفقر. رواه مجوظي، ظـ افزاء، وـذفؽ رواه ظدة ظـ إظؿش، وظـ ادـفول 

بـ ظؿرو، وادـفول أخرج ظـف افٌخوري مو تػرد بف، وزاذان أخرج ظـف مًؾؿ، وهق ثوبً ظذ 

هريرة، وأيب شعقد، وأكس بـ موفؽ، رشؿ اجلامظي. وروي هذا احلديٌ ظـ جوبر، وأيب 

هذا احلديٌ »( وؿول: 4/197ش )افسؽقى»وأورده ادـذري ذم ش. وظوئشي ريض اهلل ظـفؿ

( 3/50ش )جمؿع افزوائد»وأورده اهلقثؿل ذم ش. حديٌ حًـ رواتف حمتٍ هبؿ ذم افصحقح

 ش. هق ذم افصحقح وؽره بوختصور. رواه أمحد، ورجوفف رجول افصحقح»وؿول: 

مل يرو أحد أن ذم ظذاب افؼز رد افروح إػ (: »1/22ش )ادحذ»ل ابـ حزم ذم ؿوو

( بؼقفف: 46)صش افروح»ؾتعؼٌف ابـ افؼقؿ ذم ش. اجلًد إٓ ادـفول بـ ظؿرو، وفقس بوفؼقي

هذا مـ جموزؾتف، ؾوحلديٌ صحقح ٓ صؽ ؾقف، وؿد رواه ظـ افزاء بـ ظوزب مجوظي ؽر »

 ش.(وجموهد ،وحمؿد بـ ظؼٌي ،زاذان، مـفؿ ظدى بـ ثوبً

ورؽؿ ذفؽ يًتشؽؾف إخقاكـو ذم  ـام رأيتف.  هذا احلديٌ،ح ظدد مـ ادحدثغصحَّ 

 ؾرأيـو مـ ادـوشى ذـر رجول إشـود هذا احلديٌ بوختصور:  .«اإلصوظي» مـظؿي 

ؿول اإلموم أمحد: حدثـو أبق معوويي، ؿول: حدثـو إظؿش، ظـ مـفول بـ ظؿرو، ظـ 

 افزاء بـ ظوزب، ؿول:...زاذان، ظـ 

 . «صدوق ُيرِشؾ، ؾقف صقعقي» ذم زاذان: «تؼريى افتفذيى»ؿول احلوؾظ ابـ حجر ذم  -1
بؾ: ثؼي، ؾؼد وثؼف ُيقك بـ » و ظؾقف:ؿول افشقخ بشور ظقاد، وافشقخ إركموط تعؾقؼً 

: معغ، وابـ شعد، وافعجع، وابـ صوهغ، واخلطقى، وافذهٌل. واكػرد ابـ حٌون، ؾؼول



َ قيدةَ الع َ شرحَ   19   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ـون خيطئ ـثًرا. وفعؾ اخلطل ممـ روى ظـف، ؾؼد ؿول ابـ ظدي: أحوديثف ٓ بلس هبو إذا روى 

 (1/409)ُترير تؼريى افتفذيى  ش.ظـف ثؼي

صدوق ربام » :«تؼريى افتفذيى»ؿول احلوؾظ ابـ حجر ؾقف ذم  مـفول بـ ظؿرو، -2

 ش. وهؿ

ؾؼد وثؼف إئؿي: ابـ ي، بؾ: ثؼ» و ظؾقف:وصعقى إركموط تعؾقؼً  ؿول افشقخ بشور،

، ومل ُيرح بجرح حؼقؼل، ؾؼد شافثؼوت»معغ، وافـًوئل، وافعجع، وذـره ابـ حٌون ذم 

أوؽـوء ؾقام –روي ظـ صعٌي أكف ترـف ظـ ظؿد، ٕكف شؿع مـ داره صقت ؿراءة بوفتطريى 

ير )ُتر ش.افصحقح»، وهذا ـؾ افذي ؿقؾ ؾقف ؾؽون موذا؟ وفذك أخرج فف افٌخوري ذم -ؿقؾ

 (422-3/421تؼريى افتفذيى 

ح بوفتحديٌ.  -3 إظؿش، هق شؾقامن بـ مفران ثؼي حوؾظ، فؽـف يدفس. وؿد سَّ

، مـ ضريؼ ُيقك بـ ُيقك، أكٌل أبق معوويي، ظـ 107فؾحوـؿ، رؿؿ: «ادًتدرك»ـام ذم 

 إظؿش، ثـو ادـفول بـ ظؿرو...

يميد مذهى افتشقع، ا احلديٌ مو وفقس ذم هذ ؿول بعضفؿ: ذم إظؿش تشقع.

 إظؿش ذم إصؾ حوؾظ ومصحػ صدق. و

وأبق معوويي، هق حمؿد بـ حوزم ثؼي أحػظ افـوس حلديٌ إظؿش. ـذا ذم  -4

 .«افتؼريى»
 ـام ؿول ابـ افؼقؿ وؽره رمحف اهلل تعوػ. ،وٓ صؽ ذم صحتف ،ؾوحلديٌ رجوفف ثؼوت

 اشم مؾك ادوت: 

ٌ افـٌقي بوشؿ مؾؽ ادقت؛ ووردت بعض أثور مل يكح افؼرآن  افؽريؿ وٓ احلدي

مؾؽ ادقت اشؿف ظزرائقؾ، » ؿول اإلموم افؼرضٌل: .«ظزرائقؾ»وهق  بوشؿ مؾؽ ادقت،

. وأوقاء افٌقون 11/486. وافدر ادـثقر 4/250. ومثؾف ذم ؾتح افؼدير 2/93)اجلومع ٕحؽوم افؼرآن ش.ومعـوه: ظٌد اهلل

 فؾًققضل(. 42ٌوئؽ ذم أخٌور ادالئؽ، ص. واحل3/107. وؾقض افؼدير 6/405

وافذي ذهى إفقف اجلؿفقر أن مؾؽ ادقت دـ يعؼؾ ومو ٓ » وؿول افعالمي أفقد:

 (21/126)روح ادعوين ش. وهق ظزرائقؾ، ومعـوه: ظٌداهلل ،يعؼؾ مـ احلققان واحد

ح بوشؿف وأمو مؾؽ ادقت ؾؾقس بؿك(: »1/51ش )افٌدايي وافـفويي»وؿول ابـ ـثر ذم 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   20   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وؿول ذم ش. وٓ ذم إحوديٌ افصحوح، وؿد جوء تًؿقتف ذم بعض أثور بعزرائقؾ ،ذم  افؼرآن

 ش.وهق ادشفقر ،وؿد شؿل ذم بعض أثور بعزرائقؾ(: »3/504ش )تػًره»

ظـ ؿتودة  َّ مم خم حم جم هل  مل خل ٱُّحؽك احلوؾظ ابـ ـثر ذم ؿقفف تعوػ :

ٱ ظزرائقؾ.: وؽره اشؿ مؾؽ ادقت

 «دٓئؾ افـٌقة»شامه افٌقفؼل ذم  .«إشامظقؾ»د بعض افروايوت أن اشؿ مؾؽ ادقت وتػق
ظـ  بنشامظقؾ. 5972، رؿؿ:« مشؽوة ادصوبقح»واخلطقى افطزيزي ذم  ،(7/267-268)

... وجوء معف مؾؽ يؼول فف: إشامظقؾ ... ثؿ ؿول جزيؾ: هذا »جعػر بـ حمؿد ظـ أبقف بؾػظ: 

 احلديٌ. .«.مؾؽ ادقت يًتلذن ظؾقؽ ..

 وؾقف افؼوشؿ بـ ظٌد اهلل بـ ظؿر بـ حػص مسوك ومتفؿ بوفؽذب. 

وُتتف مالئؽي  وتػقد بعض افروايوت أن إشامظقؾ اشؿ مؾؽ آخر ؽر مؾؽ ادقت.

ظـ حمؿد بـ ظع ؿول: دو ـون ؿٌؾ وؾوة رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ بثالث ...  ـثرون.

زيؾ معف مؾؽ ادقت، ومعفام مؾؽ ذم اهلقاء يؼول فف: ؾؾام ـون يقم افثوفٌ، هٌط إفقف ج

 (211-7/210)دٓئؾ افـٌقة فؾٌقفؼل  ش.إشامظقؾ ظذ شٌعغ أفػ مؾؽ...

 وذم إشـوده شقور بـ حوتؿ وعقػ ومـؽر احلديٌ.

ٌَف افؽتوب وافًـي بـ  ـلن اهلل تعوػ ـام أخػك أجؾ ادخؾقق، أخػك اشؿ هذا ادؾؽ. وفؼَّ

 . «مؾؽ ادقت»
 اٍن عدة لؾروح: مع

 (٠٨الشْرى/ ) َّحم جم يل ىل مل خل ُّٱافقحل: -1

 ي: بؼقة مـف.أ. (٨٨املجادهة/ ) ٌَّّ ٰى ٰر ٱُّٱافؼقة:-2

 (٨٩٠الشػراء/ ) َّ زن  رن مم ام ُّٱجزئقؾ: -3

 مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن منٱُّٱظقًك ظؾقف افًالم: -4
 (٨٩٨اهنصاء/ ) َّيي ىي

  افروح اإلكًوين أو احلققاين. -5

 اجلًد.  ومرـى افروح احلققاين وافروح احلققاين مرـقب، ى،افروح احلؼقؼل مرـ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   21   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 وادراد هـو افروح احلققاين واإلكًوين.  افروح احلؼقؼل ظٌورة ظـ افػراشي وافٌصرة،

 تعري  الروح: 

 مو بف حقوة افـوس، أو احلققان. -1

 مٌدأ احلقوة ذم احلققان، تػًد إظضوء إذا خرج مـ افٌدن. -2

افروح » ويطؾؼ ظؾقف ادتقفد ذم افؼؾى مـ خالصي إؽذيي. افٌخور افؾطقػ -3

 . «افطٌل
 مٌدأ احلرـي وافتدبر. -4

 جقهر كقراين  يني ذم افٌدن ـنيون ادوء ذم افقرد، أو ـنيون افـور ذم افػحؿ.-5

 (٨٨اتلدريى/ ) َّ    جف مغ جغ مع ٱُّٱ:تعوػ افريح ادتؽقكي ذم افٌدن؛ ؿول اهلل-6

ػ متحرك، إذا ـوكً إظضوء صوحلي فمثور بؼل افروح، وإذا جًؿ كقراين خػق-7

 ىل ُّٱؾًدت خرج. وافروح ٓ يؿقت؛ ٕكف ُخؾِؼ فؾٌؼوء، وهق خمصقص مـ ؿقفف تعوفی:
كعؿ مقتف  (٨٦الرمحٌ/ ) َّ ىئ نئ مئ زئ ُّٱوؿقفف تعوفی:، (١١اهقطص/ ) َّ  رن مم ام يل

 مػورؿتف فؾٌدن. 

 تعؾؼ بوفٌدن. افروح م وؿقؾ: افروح شوٍر ذم افٌدن. وؿقؾ:

 افروح حودث ظـد أهؾ افًـي واجلامظي. 

 افروح ؿٌؾ اجلًد خؾًؼو ومع اجلًد كػًخو. ؿول أهؾ افعؾؿ:

واهلل تعوػ خوفؼ ـؾ رء،  وافعومل حودث. مـ افعومل، -افروح -ٕكف افروح حودث؛

 وافقء يشؿؾ افروح. 

ٕن افروح  افروح افٌدن؛ؾـوء افروح؛ وإكام ادقت ظٌورة ظـ مػورؿي  ًتؾزمي ادقت ٓ 

 ٓ فؾػـوء.  خؾؼ فؾٌؼوء،

د يدرك افؽؾقوت واجلزئقوت ادجردة بوفذات،  ؿول احلؽامء: افـػس جقهر جمرَّ

 واجلزئقوت ادوديي بقاشطي احلقاس.

 :الروح والـػس واحد  أم خيتؾػان؟

 كقجز بعضف ؾقام يع: ؾصؾ أهؾ افعؾؿ افؽالم ظذ هذا بلشوفقى خمتؾػي.



َ قيدةَ الع َ شرحَ   22   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ول وأدلته:الؼول األ

 وهذا مذهى اجلؿفقر.  افروح وافـػس واحد.

ف» بعض إحوديٌ ؾقام خيص اإلكًون: ورد ذم :(1الدلقل ) ًُ تصعد »و، شخرجً كػ

 وؾقام يع كص احلديٌ: .شروحف

إن ادممـ يـزل بف ادقت، وُيعويِـ مو يعوِيـ، ؾققدُّ فق خرجً »ظـ أيب هريرة مرؾقًظو: 

، 9760)مًـد افٌزار، رؿؿ: احلديٌ.ش. وإنَّ ادممـ يصعد بروحف إفی افًامءكػًف، واهلل ُيى فؼوَءه، 

 ․، بوب مالؿوة إرواح(97وافؼٌقر، ص كذح افصدور بؼح حول ادقت ․وإشـوده صحقح

ممو  ورد بف أحوديٌ أخرى، وهذا ادعـك )حوٓت مقت ادممـ وافؽوؾر( (:2الدلقل )

إن افعٌد ادممـ إذا ـون » :«مًـد اإلموم أمحد»وء ذم ـام ج يشر إػ أن افـػس وافروح واحد.

ذم اكؼطوع مـ افدكقو...، ثؿ ُيلء مؾؽ ادقت، ظؾقف افًالم، حتك ُيؾس ظـد رأشف، ؾقؼقل: 

أيتفو افـػس افطقٌي، اخرجل إػ مغػرة مـ اهلل وروقان...، ؾال يؿرون، يعـل هبو، ظذ مإل 

: طقى؟...)وؾقف ذـر افؽوؾر ظذ ظؽس حول ادممـ(مـ ادالئؽي، إٓ ؿوفقا: مو هذا افروح اف

ومصـػ ابـ أيب صقٌي،  ․18534)مًـد أمحد، رؿؿ:  ش.أيتفو افـػس اخلٌقثي... مو هذا افروح اخلٌقٌ؟

 ․، ذم كػس ادممـ ـقػ خترج(12185رؿؿ:

 ـالمهو.  «افروح»و «افـػس» أضؾؼ ظذ روح ادقً 

ؿوفقا: بؾی. ش ًوَن إذا موت صخَص بُكه؟أمل تروا اإلك» ذم صحقح مًؾؿ: :(3الدلقل)

ف»ؿول:  ًَ ادراد »ؿول اإلموم افـقوي:  .(921)صحقح مًؾؿ، رؿؿ:ش. ؾذفؽ حغ َيتٌع بُكه كػ

 ش.بوفـػس هـو افروح... وؾقف حجي دـ يؼقل افروُح وافـػُس بؿعـًی )أي مسادؾون(

إن اهلل ؿٌَض »وشؾؿ: جوء ذم ؿصي فقؾي افتعريس ؿقل افـٌل صذ اهلل ظؾقف :(4الدلقل)

 وذم حديٌ آخر ؿول بالل ريض اهلل ظـف: ․(595)صحقح افٌخوري، رؿؿ:ش. أرواَحؽؿ حغ صوء

 ․(10)مقضل موفؽ، رؿؿ: ش.أخذ بـػز افذي أخذ بـػًؽ»

 تعري  الـػس والروح عذ الؼول األول: 

 وتعريػ افـػس وافروح ظذ هذا افؼقل واحد، وهق: 

 متعؾؼ بوفٌدن يدبر افٌدن.  ،جقهر جمرد ظـ ادودة -1



َ قيدةَ الع َ شرحَ   23   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
يون ادوء ذم افقرد، أو افـور ذم افػحؿ.  -2  جقهر كقراين يني ذم افٌدن َهَ

 مٌدأ احلقوة ذم افٌدن: تؽقن احلقوة بقجقده، وادقت بؿػورؿتف.  -3

جقهر جمرد يدرك افؽؾقوت واجلزئقوت ادجردة، ويدرك اجلزئقوت ادوديي بقاشطي  -4

 احلقاّس. 

يـشل ظـ  ُيرى، ٓ (GAS)رء يشٌف افغوز  :أي افؾطقػ ادتقفد ذم افؼؾى. افٌخور -5

  تقؿػً افـػس وافروح. ؾنذا تقؿػً حرـتف، حرـي افؼؾى،

 الؼول الثاين  وأدلته: 

 وهق:  و،و حؼقؼق  وفقس ؾرؿً  إٓ أكف اظتٌوري ؾؼط، بقـفام ؾرق،  

وح: مو بف احلقوة. وافـػس: مو بف افشع :(1افػرق )  قر واإلحًوس. ؿول اهلل تعوػ:افرُّ

(٢٨الزمر/ ) ََّّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خيُّٱ
ؾنذا كوم بؼل افروح دون كػس  يتؿتع اإلكًون بروح احلقوة وكػس افشعقر ذم افقؼظي،

 وادراد ذم أيي افؽريؿي إزافي كػس افشعقر هذا ذم افـوئؿ.  افشعقر،

 افـػس ادزـوة روٌح، وؽر ادزـوة كػٌس. :(2افػرق)

ورزؿف  ثؿ خؾؼ ؾقف افـػس وافروح. خؾؼ اهلل تعوػ آدم، ورد ذم احلديٌ: :(1افدفقؾ )

وافشفقة  ،وافغضى ،وأودظف افًػف وافًخوء ٕجؾ روحف. ،واحلؾؿ ،وافػفؿ ،افعػوف

 ٕجؾ كػًف. 

وذـر ظٌد ادـعؿ بـ إدريس ظـ وهى بـ مـٌف » :«افتؿفقد» ؿول احلوؾظ ابـ ظٌد افز ذم

: حغ خؾؼً آدم ... ثؿ أكف حؽی ظـ افت قراة ذم خؾؼ آدم ظؾقف افًالم: ؿول اهلل ظز وجؾَّ

و وروًحو... ومـ افـػس ِحّدتف ًً  ،وشػفف ،ووحؽف ،وفعٌف ،وهلقه ،وصفقتف ،جعؾً ؾقف كػ

 ،وصدؿف ،وتؽّرمف ،وؾفؿف ،وحقوؤه ،وظػوؾف ،ووؿوره ،وظـػف، ومـ افروح حؾؿف ،وخداظف

 ․(43، زيد بـ أشؾؿ، حدي5/243ٌ)افتؿفقد ٓبـ ظٌد افزش.وصزه

ومٌدأ  ،«افروح» ومٌدأ اخلر ؾقف يؼول فف ؾعؾؿ أن افعؼؾ ظذ صؾي بوفؼؾى وافدموغ،

 . «افـػس» افؼ يؼول فف:
وافروح » ظـ وهى بـ مـٌف ؿقفف: «ادـٌفوت»روى احلؽقؿ افسمذي ذم  :(2افدفقؾ)



َ قيدةَ الع َ شرحَ   24   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
  ․ذم افطعوم وافؼاب(، افـػخ 33)ادـفقوت، ص ش.يلمر بوخلر، وافـػس تلمر بوفؼ

وإذا ـون ذم افٌدن  .«افروح» ؿٌؾ دخقل افٌدن وبعد خروجف مـف يطؾؼ ظؾقف :(3ؾرق)

ٌَْؾ مقفِد اإلكًون وبعد مقتف روح، ٓ .«افـػس» ؿقؾ فف  كػس.  ؾَؼ

وشوق  ورد احلديٌ بلن اهلل خؾؼ افروح ؿٌؾ خؾؼ اجلًد بلفػل ظوم.: (1افدفقؾ )

احتجقا » ؿول: و،وشوق ابـ افؼقؿ إشـوده أيًض  افًققضل حديثو، افعالمي ابـ افؼقؿ وافعالمي

أيًضو بام رواه ظٌد اهلل بـ مـدة... ظـ ظؿرو بـ ظًٌي ؿول: شؿعً رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف 

 ․18، ادًلفي:197)افروح، ص: ش.إن اهلل خؾؼ أرواح افعٌود ؿٌؾ افعٌود بلفػل ظوم...»وشؾؿ يؼقل: 

 ․ي ذم ؾقائد تتعؾؼ بوفروح(، خومت315وذح افصدور، ص:

ويؼع  وأؾرد ابـ افؼقؿ بوفذـر أن اهلل تعوػ خؾؼ إرواح ؿٌؾ خؾؼ اجلًد بلفػل ظوم.

 (. 215-192)راجع: افروح، ادًلفي افثومـي ظؼة،ص هذا افتؼرير ذم أـثر مـ ظؼيـ صػحي.

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱظـ أيب بـ ـعى ذم ؿقفف ظز وجّؾ: روى احلوـؿ  :(2افدفقؾ)
ؿول: مجعفؿ فف يقمئذ مجقًعو مو هق ـوئـ إػ  (٨٩٨اْلغراف/ ) َّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى

 (3255)ادًتدرك، رؿؿ:ش. يقم افؼقومي، ؾجعؾفؿ أرواًحو، ثؿ صّقرهؿ

 ٓ :أي إذا موت اإلكًون ووع روحف ذم افعؾقغ أو افًجغ. ذم احلديٌ: :(3افدفقؾ)

إذا ووع ادقً ذم ؿزه... دمعؾ روحف » ف:ؾق روى ظٌد افرزاق حديثو ضقيال ، يٌؼك ذم افٌدن.

)مصـَّػ ظٌد ش. ذم افـًقؿ افطقى ذم أجقاف ضر... ؿول: وإن افؽوؾر... دمعؾ روحف ذم شجغ

 ( 6703افرزاق، رؿؿ:

ـ خمتؾػ تعريػوت افـػس وافروح، ظ «افروح» ُتدث افعالمي ابـ افؼقؿ ذم ـتوبف 

 مو بقـفام مـ افػرق بوفًٌط وافتػصقؾ.و ،إحقال وادًوئؾ ادتعؾؼي بوفـػس وافروحو

ؾوفػرق بغ افـػس وافروح ؾرق بوفصػوت، ٓ » وكؽتػل بحؽويي مجؾي واحدة مـف هـو:

ش.بوفّذات
(1)

 

 و افـػس ضقـل.  افروح كقراين، وؿقؾ: وافـػس كوشقيت. افروح ٓهقيت، وؿقؾ:

                                                 
افروح،  ، ط: دار افػؽر.أؾرد احلوؾظ ابـ افؼقؿ هذه ادًلفي بعـقان. فالشتزادة مـف راجع:265افروح، ص( 1)

ظؿدة  مـف راجع:فالشتزادة  ، ادًلفي افعؼون. وهل: هؾ افـػس وافروح رء واحد أم صقئون متغويران؟264ص

. وافػروق 4/226. وجمؿقع افػتووى فؾعالمي ابـ تقؿقي 2/53. وؾقض افؼدير 8/403. وؾتح افٌوري 2/284افؼوري

 . 470-469. وـتوب افؽؾقوت ٕيب افٌؼوء، ص356-354افؾغقيي فؾعًؽري، ص



َ قيدةَ الع َ شرحَ   25   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ـػس عـد الصوفقة: شبعة أقسام لؾ

 تلمر بودعويص ؾؼط.  ( أمورة:1)

ْشف/ ) َّ ىم مم خم حم ُّٱيؼقل افؼرآن افؽريؿ: فالشتزادة مـ افـػس إمورة  ( ٠٠ي

 وهذه كػس افؽػور وافػًوق وافشقوضغ.  يرجع إػ تػًر أيي ذم ـتى افتػًر،

 ( فقامي: تعيص ثؿ تؾقم كػًفو.2)

 (٨اهقياية/ )ٱَّ مك لك اك يق ٱُّٱل افؼرآن افؽريؿ:وؿ 

 ُتتوج إػ ـثر تعؾقؿ وتقجقف.  وٓ فقفو اخلر،يؾؼك إ ُتؾَفُؿ اخلَر. ( مؾَفؿي:3) 

 َُتؾًَّ بوَٕخالِق احلؿقدة وافعؼوئد افصوحلي. ( مطؿئـي:4)

تتخذ هذه افـػس ظـ افصػوت افذمقؿي وتتحذ بوٕخالق احلؿقدة بزـي كقر اإليامن، 

  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّٱبؼهو افؼرآن افؽريؿ: وفذا وتتٌع أمر اهلل تعوػ ذم ـؾ رء،
 (اهفجر) َّ  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

و بِؽ ُمطَؿئِـًَّي ُتمِمـ » مـ أدظقي افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ:و ًً افؾفؿَّ إين أشلفؽ كػ

 (.7490)ادعجؿ افؽٌر فؾطزاين، رؿؿ:ش. بِؾِؼوِئؽ، وَترَوی بَِؼَضوِئؽ، وَتؼـَُع بَِعَطوِئؽ

 ترى ذم ـؾ حول.  ( راوقي:5)

 مب زب رب ُّٱؿول تعوػ: أي مؼٌقفي ظـد اهلل تعوػ، وػ ظـفو.يرى اهلل تع ( مروقي:6)
 (١ابليَة/ ) َّ ىب نب

 روقً ظـ اهلل تعوػ. مروقي: ريض اهلل ظـفو. افراوقي: وظرف بعضفؿ بوفعؽس:

ذم  ٕن ادالئؽي تؼقل فروح ادممـ ظـد ؿٌضفو ـام ورد افتعريػ إول طوهر؛ 

 (.1833)شــ افـًوئل، رؿؿ: ش.  َرْوِح اهللُاخرجل راوقًي َمرِوق و َظـِؽ إػ» احلديٌ:

ًْ ؿرة »افتل صورت افؽامٓت شجقئي هلو وضٌقعًي. وذم احلديٌ:  ( ـومؾي:7) ُجِعَؾ

 (3940)شــ افـًوئل، رؿؿ: ش.ظقـل ذم افصالة

ووجقه  ؾصؾ افعالمي ابـ افؼقؿ افؽالم ظذ خمتؾػ أؿًوم افـػس، ومودة اصتؼوؿفو،

، افٌوب احلودي 79-1/74إؽوثي افؾفػون)راجع:وشوق ـثرا مـ أؿقال افًؾػ. ،ومو يتعؾؼ هبو ،تًؿقتفو

 ․(226افروح، ص ․ظؼ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   26   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 أقسام الـػس الثالثة الشفرة: 

إخُك َأن يؼول: إمورُة هل افعوصقُي، وادُطَؿِئـُي هل اُدطقعُي، » ؿول ادال ظع افؼوري:

ّقامُي هل ادُؼتِصدُة ادختؾطيُ   (40فعؿدة ذم ذح افزدة، ص)افزبدة اش. وافؾَّ

 وهق افعؼؾ.  وظالوة ظذ افروح وافـػس رٌء آخر ٓيرى ذم بدن اإلكًون،

 تعريػات متعددة لؾعؼل: 

 ؿقة يدرك هبو إصقوء أو افغوئٌوت ظـ ادحًقشوت.   -1

 ؿقة مًتعدة فإلدراك. -2

 جقهر جمرد ظـ ادودة يتعؾؼ بوفٌدن. -3

 حمل العؼل الؼؾب أو الدماغ؟: 

وهذا ؽر ثوبً؛ بؾ يػقد  يـًى إػ اإلموم ]أيب حـقػي[ أن حمؾ افعؼؾ هق افدموغ.

ٕن إحـوف يؼقفقن: يؼػ اإلموم ذم افصالة ظذ  ـتوب اجلـوئز أن افعؼؾ ظذ صؾي بوفؼؾى،

 ادقً بنزاء صدره. 

 وؽرهو تتعؾؼ بوفدموغ.  ،وإكػ ،وإذن ،تعؼؾ أٓت: افعغ (:1افدفقؾ)

 ؾعؾؿ أن حمؾ افعؼؾ افدموغ.  يػًد افعؼؾ فػًود افدموغ. :(2افدفقؾ )

 ؾفال يؽقن حمؾ إظذ أظذ.  و أظذ،افعؼؾ أظذ وافدموغ أيًض  :(3افدفقؾ)

 آشتعداد فؾعؾؿ واإلدراك. وافذهـ معـوه: إكام شؿل افعؼؾ بف؛ ٕكف يؿـع مـ افؼٌوئح،

 . افؼؾُى  حمؾ افعؼؾِ  يؼقل اجلفقر:

 جك مق  حق ٱُّٱافؼرآن افؽريؿ ظدم افعؼؾ ظدم افؼؾى، ؿول تعوػ: اظتز :(1افدفقؾ)
 (٢٦اْلج/ ) َّ  خل حل جل مك لك خك حك

 (٠انلاس/ ) َّ  يك ىك مك لك  اك  ٱُّٱ (:2افدفقؾ)

 (٩ابلقرة/ ) َّ ين ىن من خن ٱُّٱ :(3افدفقؾ)

 (٨٢حمًد/ ) َّ ىل مل يك ىك  مك لك اك ٱُّٱ(:4)افدفقؾ

 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   27   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 التطبقق أني األقوال ادذكورة:

وافعؼؾ  وهل صؾي دكقو. و،قفغ بلن افعؼؾ ظذ صؾي بوفدموغ أيًض يؿؽـ افتطٌقؼ بغ افؼ

ؾ افؼؾى إػ مجقع إظضوء افدم و، وهل صؾي ؿصقى. يقصظذ صؾي بوفؼؾى أيًض 

موت  ؾنن تقؿػً حرـي افؼؾى، وافدم وإوـًقجـ بؿـزفي افروح. إوـًقجـ بوفضغط.و

   افدموغ بعد ؿؾقؾ.

افتل تػقد  ظؾامء افطٌقعي ذم افعك احلورض،شوق صديؼـو افؼويض ؾضؾ اهلل أؿقال 

 :-مدير ممشًي ـوفقػقركقو- «ؾقؾـ مقؽ» ؿول ادًس ؿول افؼويض: ظالؿي افعؼؾ بوفؼؾى.

 (.Heart Braim) مصطؾح «إيـدر آرمر» واخسع ادًس افؼؾى ؾقف افشعقر واإلحًوس.

تقر/كجقى وشؾط افدـ (.Thinking from the heart) واخسع بعض إضٌوء مصطؾح

 احلؼ افضقء ظؾقف ذم تؼيح إبدان. 

وفؽـف ذم حوجي إػ  وافدموغ بؿـزفي رئقس افقزراء، افؼؾى بؿـزفي رئقس افدوفي،

 ،واحلقاس اخلؿس: افؼقة افٌوسة وافقد وافرجؾ بؿـزفي اخلدم وافعامل فؾؼؾى، افؼؾى،

 وافالمًي، وافذائؼي بؿـزفي وزير اإلظالم.  ،وافشومي ،وافًومعي

ًْ صَؾح اجلًُد ـؾُّف، وإذا ؾًدْت » رد ذم حديٌ:و أٓ وإنَّ ذم اجلًد ُمضَغًي إذا صَؾح

د اجلًُد ـؾُّف، أٓ وهل افؼؾى ًَ وظؾقف يرـز افصقؾقي ظذ إصالح  .(52)صحقح افٌخوري، رؿؿ: ش.ؾ

 افؼؾى أـثر. 

ظذ بقض ؿؾٌؽ ــ ـلكَّؽ ضوئرٌ 
 

ؾؿـ ذفؽ إحقال ؾقؽ تَقفَّد ۞
  عراء:وؿول أحد افش 

مجوفؽ ذم ظقـل وذـرك ذم ؾؿل
 

۞ومثقاك  ذم  ؿؾٌل  ؾليـ  تغقى
يؼقل افشوظر:  ويعتز افشعراء افؼؾى مرـز افتخقالت ذم ادقدان ادجوزي، 

 ہی یسیک زبم ےہ سج ںیم ریتا زگر یھب ںیہن       ۞وکسِن  دل وت  اہکں  راتحِ رظن یھب ںیہن   

افذي تعجز ظـ ادرور ـقػ هذا ادجؾس،افـظر،ٓ أجد راحي )أيـ شؽقن افؼؾى؟

 ؟(ؽب

 ويؼقل صوظر أردي آخر: 

 وہیت ںیہن وبقل داع رتِک قشع  یک

 

 دل اچاتہ ہن وہ وت زابں ںیم ارث اہکں! ۞

 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   28   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ـقػ يمثر افؾًون إذا مل يرؽى ؾقف افؼؾى؟(. )ٓيًتجوب افدظوء بسك افعشؼ،

 هل يؿؽن إدراك حؼقؼة الروح وحازاته أم زا؟: 

و أجقى جقابً  ؾؼول بعضفؿ: ثؿ اختؾػقا: هؾ أجقى ظـ افًمال اخلوص بوفروح أم ٓ؟

اإلرساء/ ) َّ  مق حق مف ُّٱؾؿعـك: ،و جمؿاًل مل ُيى ظـف جقابً  وؿقؾ:  بلن افروح ظومل إمر.جمؿاًل 

 مـ ظؾؿ ريب. (١٠

اخلؾؼ ؾعومل إمر ؽر حمًقس، وظومل  وظومل اخلؾؼ. ظومل إمر، ثؿ افعومل ظذ ؿًؿغ: 

 :أي ،تؼيعوت أو ظومل إمر أو ظومل إمر ؾقق افعرش، وظومل اخلؾؼ ُتً افعرش. حمًقس.

ؽر مودي،  أو ظومل إمر: ـقن افقء وظدمف، :أي ،أحؽوم افؼيعي، وظومل اخلؾؼ تؽقيـوت

 وظومل اخلؾؼ مودي. 

وح وـقػ يتعؾؼ افر حوٓت افروح جمفقفي وفتدرك ذفؽ كؼقل: ـقػ يتؽقن افروح؟

ـؾ ذفؽ وراء  بعد ادقت؟ وافـوسِ  وموظالؿي افروح بوفٌدنِ  بخورج افدكقو ذم ظومل افرؤيو؟

 ظؾقؽ ثالث ؿصص:  وفتدرـف كؼصُّ  افعؼؾ اإلكًون،

 : ريض اهلل عـه قصة ثاأت أن ققس

ؿتؾً  ؾؼول ثوبً: ؾرآه خوفد بـ افقفقد ذم ادـوم، ؾ ثوبً بـ ؿقس ذم افقاممي،ؿتِ  -1

ـذا وـذا مـ  وفػالن ظعَّ  خرجفو مـف.وؾ، ودؾـفو ُتً متوظف، ن درظلوأخذ ؾال، اصفقدً 

واشتقؼظ  وأخز أهع بلن ظٌقدي ؾالن وؾالن أحرار. أدوا ظـل افديـ. افديـ، ؾؼؾ ٕهع:

بؽر  وأخز أبو ؾلخرج افدرع مـ ادؽون افذي دل ظؾقف ذم ادـوم، خوفد ذم افصٌوح مـ كقمف،

وأمر أهؾف بؼضوء افديـ ظـف،  و مـ ادؽون افذي دل ظؾقف ذم ادـوم.بودـوم، وافدرع افتل أخرجف

ؾؽقػ فؼل  وكػذ ظتؼفؿ. ؾؽون ثوبً بـ ؿقس أول مـ أظتؼ ظٌقده بعد مقتف. وُترير ظٌقده.

، افًمال واجلقاب ذم آيوت افؽتوب )راجع: أحد؟ فـقػ يدرـ روح ثوبً بـ ؿقس روَح خوفد بـ افقفقد.

 (. 276 ص فؾشقخ ظطقي حمؿد شومل،

 قصة السؾطان كور الدين الزكؽي:  

ؾؼد رأى ذم ادـوم تٌوًظو أن افرشقل صذ  افؼصي افثوكقي فؾًؾطون كقر افديـ افزكؽل، -2

 ؾؼؾؼ كقر افديـ، وأصور إػ رجؾغ. احػظـل مـ هذيـ افعدويـ. اهلل ظؾقف وشؾؿ يؼقل:



َ قيدةَ الع َ شرحَ   29   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ؾؾام حيوا مل ُيد  ،عطويوؽون ادديـي بحقؾي مـحفؿ افوضؾى مجقع ش وتقجف إػ ادديـي،

ؽر رجؾغ ؿد  جوءوا مجقعو، ؾؼول فف أصحوبف: هؾ تلخر أحد؟ ؾؼول افًؾطون: افرجؾغ،

 هبام. ؾؼول ادؾؽ ظعَّ  يلخذون مـ أحد صقئو. وٓ اختؾقا ظـ افـوس واصتغؾقا ذم افعٌودة،

 ؾٌدأ افتحؼقؼ معفام، وم.وأهنام افؾذان أصر إفقفام ذم ادـ ؾعرؾفؿ ادؾؽ، ؾجلء هبام رؽام ظـفام،

ؾِّػو  وـوكو مـ افـصورى، يصؾ إػ افرووي افـٌقيي ادطفرة. ؾعؾؿ أهنام حػرا كػؼو ُتً بقتفام، ـُ

وأمر  ؾيب افًؾطون أظـوؿفام، حػر كػؼ مـ بقتفام إػ ؿز افرشقل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.

  بٌـوء جدار مـ حديد وكحوس حقل افؼز إضفر ُتً إرض.

-276)ص  «افًمال واجلقاب ذم آيوت افؽتوب» فشقخ ظطقي شومل ذم ـتوبفأدرج ا

ودار افرصوص مؽوكغ معروؾغ ذم  ،وؾيضقوـوكً دار اف ( خزه ذم ادتقاتر وأؿره.278

   ظفده.

افرصوص  افضقوؾي مؽون ضؾى افًؾطون إفقف شؽون ادديـي ومـحفؿ ظطويو. ودار دار

   ٓذ ادذابغ حقل افؼز ادطفر.مؽون أؿقؿ ؾقف جدرا مـ احلديد وافػق

 صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ بروح كقر افديـ افزكؽل اتصوٓ ـقػ اتصؾ روح رشقل اهلل

 صحقحو ذم هذه افؼصي؟ وـقػ بؾغ خز هذه افؼصي بوحلؼ روَح كقر افديـ افزكؽل؟ 

 فقصل:  قصة مؾك العراق:

م ذم ادـوم أن حذيػي 1929رأى ادؾؽ ظوم  افؼصي افثوفثي ؿصي مؾؽ افعراق ؾقصؾ. -3

بـ افقامن وظٌد اهلل بـ جوبر
(1)

ؾلمر  ؾوختذ افتدابر افالزمي، تنب ادوء إػ ؿٌقركو، :يؼقٓن فف 

 هؾ يتنب ادوء إػ افؼٌقر ُتً إرض أم ٓ؟ ؾحػروا، :ؾؽ بوحلػر بغ افؼٌقر وهنر دجؾياد

 ظتٌوره مـومو ظوديو. ؾتغوى ظـف ادؾؽ ظذ ا ؾؾؿ ُيدوا مو يدل ظذ تنب ادوء.

ؾجؿع افعؾامء وؿص ظؾقفؿ  ، ؾؼؾؼ ادؾؽ ؿؾؼو صديدا.-ربام مرات- ثؿ رأى مثؾف

 وتقصؾقا بعد افتشوور ذـر أن بعض ظؾامء افعراق يقمذاك رأى مثؾف ذم ادـوم.توأ افؼصي.

 وأن يـؼؾ جًدامهو إذا ـون يتنب ادوء إفقفام. غ،قافٌحٌ وافدراشي إػ حػر ؿز افصحوبو

                                                 
ده افٌخوري وابـ حٌون ذم أحدمهو: ظٌد اهلل بـ جوبر إكصوري افٌقويض.ظ اشؿ صحوبقغ: ظٌد اهلل بـ جوبر: (1)

وٓ مقهتام متك ـون  وـون ذم وؾد ظٌد افؼقس.ومل كعثر ظذ ترمجتفام، ظٌد اهلل بـ جوبر افعٌدي. افصحوبي. و ثوكقفام:

  (.55ص  ؛جفون ديده،1/292وفقس ؽرمهو صحويب اشؿف ظٌد اهلل بـ جوبر.)افققاؿقً افغوفقي  وأيـ ـون.



َ قيدةَ الع َ شرحَ   30   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 وواؾؼ ظؾقف ظؾامء ذفؽ افعك. 

وهذه ؿصي أوػ حلػر ؿٌقر ـٌور افصحوبي وأهؾ اهلل تعوػ؛ ؾوختذت احلؽقمي افعراؿقي 

ؾؾام  واتػؼ أن ـون ذفؽ ؿرب أيوم احلٍ. وؿررت هلو مقظدا؛ فقشفده افـوس. تدابر ظظقؿي،

رضورة تلجقؾ  ضؾى احلجوج افؼودمغ إفقفو فؾحٍ مـ احلؽقمي افعراؿقي بؾغ احلجوز ذفؽ،

ؾيبً احلؽقمي افعراؿقي مقظدا  فقػرغ افـوس مـ احلٍ ويشفدوا هذا ادـظر. هذه ادقظد،

  فذفؽ ممجال.

حتك  و،بؾ مـ افدول إخرى أيًض  يذـر أكف دمؿع مجع هوئؾ ٓ مـ داخؾ افعراق؛

اوطرت احلؽقمي افعراؿقي إػ كصى صوصوت ـٌرة ظذ مًوؾوت بعقدة فعرض ادشفد حتك 

 تؿؽـ مـ رؤيتف ظزهو مـ مل يتؿؽـ رؤيتف مٌوذة ظـد افؼٌقر. ي

هذا ادشفد افعجقى  وصوهد شقؾ مـ افـوس بلم أظقـفؿ ؾػتحً افؼٌقر ادٌورـي،

افغريى ادتؿثؾ ذم بؼوء أجًودمهو صحقحي شؾقؿي ضريي وؿد مه ظؾقفو ثالثي ظؼ ؿركو مـ 

ؾؾام كظر إػ  عغ مـ ؽر ادًؾؿغ،بؾ ـون مـ ادشوهديـ أحد خزاء أمراض اف ،افزمون

يًتؿر ذم ظغ ادقً بعد مقتف  اجلًد ادٌورك أخز بلن أظقـفؿ ٓزافً ُتتػظ بوفزيؼ افذي ٓ

   ؾام ـون مـف إٓ أن أشؾؿ حغ رأى هذا ادشفد. ؿؾقؾ،

فـؼؾ افـعش إفقف،  وأظد مؽون خوص بوفؼرب مـ ؿز شؾامن افػورد ريض اهلل ظـف،

وصد هبو ؿصٌوت ضقيؾي، وشعد آٓف مـ افـوس بحؿؾ اجلـوزة.  ظذ اجلـوزة،ووع افـعش 

-55فؾؿػتل حمؿد تؼل افعثامين،ص  ،شػركومف ظراق-)جفون ديده وهؽذا يقجد ؿزمهو أن ذم ادؽون احلويل.

57.) 

ـقػ افتؼك روح رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ادٌورك روح كقر افديـ افزكؽل ذم 

، وذم افؼصي إوػ وافثوفثي ـقػ افتؼك أرواح افشفداء روح خوفد بـ صي افثوكقيافؼادـوم ذم 

 ومـ أيـ جوء هذا افروح؟ وـقػ بؼل افروح؟ افقفقد ريض اهلل ظـف وروح ادؾؽ ؾقصؾ؟

 ـؾ ذفؽ ذم ضل اخلػوء.  وـقػ رجع؟

وهق  فؼقً ظراؿقو معؿرا ذم أمريؽو، شؿعً افداظقي افشفر افشقخ أمحد ٓت يؼقل:

تؼل افعثامين مـ ـؾ مـ حمؿد ـام شؿع هذه افؼصي افشقخ ادػتل  صوهد ظغ هلذه افؼصي.

 مدير وزارة إوؿوف/بغداد. -وافًقد خر اهلل احلديثل افشقخ طػر أمحد إكصوري،



َ قيدةَ الع َ شرحَ   31   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
موـقـي مـ ـام أن أحد اخلزاء خيسع  ومثؾ فف افشقخ صٌر أمحد افعثامين رمحف بؼقفف:

َكً  وؿس ظؾقف أن إؽذيي ،بوفؽفربوء تتحركادوـقـي ؾنن  ،وفؽفربوءثؿ يؿدهو ب ،ادوـقـوت ـقَّ

)افتػًر  ؾتحرك بدخقل افروح افؼودم مـ افعومل إظذ. وتؽقن اجلًؿ، إظضوء ذم بطـ إم،

 و(. مؾخًص  387ص  افعثامين،

 و. ومًتؼره وكحقذفؽ ٓحؼً  وشقليت تػصقؾ مزيد حلوٓت افروح ومراحؾف افعديدة،

 

  87-  ُِ ًِ ٌْ ََكَن َلُ  (1)َوبَِػَذاِب اهَْقْْبِ َوٍَِػيْ ًَ ِ . (2)ل ًلا ِْ َ
 أ

  

  ادراد أالؼز عامل الززخ:

وفقس كعقؿف و ظذابف  .«ظومل افززخ»ويطؾؼ ظؾقف  وادراد بوفؼز مو بغ ادقت إػ احلؼ،

وؿد يدؾـ  وظؼوبف.إصؽول ذم ظدم صعقر أهؾ افدكقو بثقاب افؼز  ؾال مثؾ كعقؿ افدكقو وظذابف؛

وفمخر حػرة مـ حػر  ؾقؽقن افؼز ٕحدمهو رووي مـ ريوض اجلـي، اثـون ذم ؿز واحد،

ـام كعتؼد أن مع ـؾ إكًون مـ افراحي أو إمل.  روٓيشعر أحدمهو بام يشعر بف أخ افـران.

أن مالئؽي وـام  ،مؾؽغ ظـ يؿقـف وصامفف وٓ كرامهو، وـام كتقؼـ بقجقد اجلـ وٓ كشوهدهو

وربام يليت بعض ادالئؽي رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف  ،ادقت تليت ادقً وٓ يشوهدهو افـوس

 وشؾؿ وٓ يشوهدهو افـوس.

شقاء دؾـ ذم افؼز أو صور ؿقًتو فؾحققاكوت  يـتؼؾ ـؾ أحد بعد ادقت إػ ظومل افززخ،

 ُذرَّ بوفرمود ذم اهلقاء. وٓ افٌحريي بلن ؽرق ذم افٌحر وموت ؾقف، أو أحرق ؾصور رمودا، أو

يصعى ظذ افؼودر ادطؾؼ أن ُيؿع صتوت أظضوء اجلًؿ ذم مؽون واحد أو خيؾؼ مع صتوت 

واحلوصؾ  ؾقحدث افشعقر بوفراحي أو إمل ذم هذه إجزاء ـؾفو. إظضوء ظالؿي مع افروح.

 يؼوس ظذ ظومل افدكقو.  أن ظومل افززخ ظومل آخر، ٓ

 ٕن افـوس يدؾـقن ادقتك ؽوفٌو.  ؛ديٌ افؼز بوفذـروإكام خصً إحو

                                                 
. وادثًٌ مـ بؼقي افـًخ.34، 33، 19، 15، 12، 9، 6، 3 ،2، 1شؼط مـ ش وكعقؿف»( ؿقفف 1)
وٓ يتغر ادػفقم. وادثًٌ مـ بؼقي افـًخ.ش. فذفؽ» 25وهق خطل. وذم ش. ذفؽ» 2( ذم 2)



َ قيدةَ الع َ شرحَ   32   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 مسللة حقاة الؼز وعذاأه: 

ظذ  ثًٌ آبتالء بحقوة افؼز وظذابف، أو افتؿتع بـعؿف، :ؿول أهؾ افًـي واجلامظي

وافتـٌقف وافرد ٕيب  ․2/318 قغ)مؼوٓت اإلشالم خالف اخلقارج واجلفؿقي افذيـ يـؽرون حقوة افؼز.

 (99احلًـ ادؾطل، ص

إكؽور حقوة افؼز إػ  «مؼوٓت اإلشالمقغ» كًى اإلموم أبق احلًـ إصعري ذم

 (، وابـ افؼقؿ ذم117)ص  «آؿتصود» ـام كًى ـؾ مـ اإلموم افغزايل ذم و.ادعتزفي أيًض 

ذح »فـقوي ذم واإلموم ا (،7/480) «آشتذـور»(، وابـ ظٌد افز ذم 52)ص «افروح»

وهذه افـًٌي تٌدو ؽر صحقحي؛ ٕن  ( إػ ادعتزفي إكؽور ظذاب افؼز.3/202) «مًؾؿ

ؾؼد  اتػؼً ادعتزفي ظذ ظذاب افؼز إٓ رضار بـ ظؿرو، ؿول:ادعتزيل افؼويض ظٌد اجلٌور 

 ؿول افزرـع ذم وـون ذم أول أمره مـ ادعتزفي، ثؿ اكضؿ إػ اجلزيي. روي ظـف إكؽوره.

 . وإفقؽ كص افؼويض ظٌد اجلٌور«ذم افرد ظذ ادعتزفي وظؿؾ ـتوب»(: 3/215إظالم)

  :ادعتزيل

ؾصؾ ذم ظذاب افؼز، ومجؾي ذفؽ أكف ٓ خالف ؾقف بغ إمي، إٓ رء ُيؽی ظـ »

ثؿ افتحؼ بودجزة، وهلذا تری ابـ افراوكدي  ،رضار بـ ظؿرو وـون مـ أصحوب ادعتزفي

)ذح إصقل اخلؿًي، «. قل: إن ادعتزفي يـؽرون ظذاب افؼز وٓ يؼرون بفيشـع ظؾقـو، ويؼ

 (730ص

 واجلوا  عـفا:  أدلة مـؽري حقاة الؼز وعذاأه 

مل تذـر أيي إٓ حقوتغ: ( ٨٨اغفر/ ) َّ زث رث يت ىت نت مت ُّٱ (:1افدفقؾ)

 ومل تذـر حقوة افؼز.  حقوة دكققيي، وحقوة أخرويي.

دفً أيي ظذ  (٨١ابلقرة/ ) َّ حض جض مص خص  مسحص خس حس ُّٱ(2افدفقؾ)

وأمو احلقوة افثوفثي وهل حقوة افؼز ؾؾؿ تدل ظؾقف  ،وحقوة أخرويي ،حقوتغ ؾؼط: حقوة دكققيي

  أيي.

 حقوة كوؿصي.  -2 حقوة ـومؾي.-1احلقوة ظذ ؿًؿغ:  اجلوا :

 :أي ة كوؿصي،وحقوة افؼز حقو يظفر أثر احلقوة افؽومؾي ظذ افٌدن، دون احلقوة افـوؿصي،



َ قيدةَ الع َ شرحَ   33   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 وذـر افؼرآن افؽريؿ احلقوة افؽومؾي.  تظفر ظذ افٌدن. ٓ

 :أي وافروح توبع فف، ،نحقوة افدكقو تظفر ؾقفو أثور افؽومؾي ظذ افٌد يؼقل أهؾ افعؾؿ:

يشتغؾقن ذم خدمي افٌدن -إٓ أهؾ اهلل-وظؾقف ترى افـوس ـؾفؿ افٌدن أصؾ وافروح توبع؛

  وإصالحف.

وذم حقوة  وافٌدن توبع فف؛ ٕهنو فقًً حقوة ـومؾي. ،حقوة افؼز أصؾ وأحؽوم افروح ذم

 ـومؾتون.  -افروح وافٌدن- أخرة افؼقتون

﴾ ذم مس﴾ ذم افدكقو ﴿خس حس﴿وذهى بعضفؿ إػ أن معـك أيي :

 .﴾ ذم احلؼ حض جض ﴾  بوفـػخ ﴿ مص خصافؼز﴿ 

ِؼَد حمؾ ادحًقس وفؽـ ؾُ  ـون افًمال واجلقاب ذم افؼز فشعركو بف، فق :(3افدفقؾ)

 ؾام معـك افثقاب وافؾذة؟  وهق افٌدن،

يتعؾؼ افًمال واجلقاب، وافثقاب ؿول افعالمي ابـ حزم رمحف اهلل:  :(1اجلقاب )

ٕكـو كؼقل بوفثقاب  يقاؾؼـو؛ كشعر بف. وفؽـ هذا اجلقاب ٓ ؾال افعؼوب بوفروح ٓ بوفٌدن،و

 و افعؼوب فؾروح مع افٌدن. 

ظؿرو ظـ زاذان ظـ افزاء بـ ظوزب ؿول: خرجـو مع رشقل اهلل  ظـ ادـفول بـ (2)

وُتعود  »صؾی اهلل ظؾقف وشؾؿ ذم جـوزة، ؾذـر احلديٌ افطقيؾ أمومف، وؾقف ذم صػي ادممـ: 

ومًـد أيب داود افطقوفز،  ․4753)شــ أيب داود، رؿؿ:ش. روُحف ذم جًده، ويلتقف مؾؽون ؾقجؾًوكف

 وؿول افشقخ صعقى إركموط: إشـوده صحقح، رجوفف رجول افصحقح( ․18534ومًـد أمحد، رؿؿ: ․789رؿؿ:

وفؽـ افتشقع ظـد ادتؼدمغ يطؾؼ  ذم إشـوده زاذان افذي اهتؿف بعض افـوس بوفتشقع.

تؼريى »ؿول احلوؾظ ابـ حجر ذم  وأكف ـون حمؼو ذم حروبف. ،ظذ تػضقؾ ظع ظذ ظثامن

تشقع ذم ظرف ادتؼدمغ هق اظتؼود تػضقؾ ظعٍّ ظؾی ؾوف» ذم ترمجي أبون بـ تغؾى: «افتفذيى

ًٌو ذم حروبف  (1/94)هتذيى افتفذيى ․شظثامن، وأن ظؾق و ـون مصق

بؾ ثؼي، ؾؼد وثَّؼف » :«ُترير تؼريى افتفذيى» وؿول صعقى إركموط وبشور ظقاد ذم

 (1/409) ․«ُيقی بـ معغ وابـ شعد وافعجع وابـ صوهغ واخلطقى وافذهٌل

، ؾؼد وثَّؼف إئؿي: ابـ معغ» :«ُترير تؼريى افتفذيى»ذم مـفول بـ ظؿرو ذم وجوء 

 (3/421)ش. افثؼوت»وافعجع، وذـره ابـ حٌون ذم  ،وافـًوئل



َ قيدةَ الع َ شرحَ   34   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وـذفؽ افؽرام  وإٓ ؾؿـ يشعر بودالئؽي، ( ظدم افشعقر بوفقء ٓيًتؾزم ظدمف،3)

 يًتؾزمون افعدم.  افشعقر ٓؾعؾؿ أن ظدم افرؤيي وظدم  افؽوتٌغ ظذ افقؿغ وافشامل؟

 عذا  الؼز مثل الرؤية يف ادـام: 

ذم ادـوم ومو  لبوفرائاظتز ظذاب افؼز  أجوب ظـف افشوه ويل اهلل رمحف اهلل ؿوئال: (4)

مع أن افـوئؿ يصقح، ويصقٌف افرحضوء حغ  يشعر بف افقؼظون بجوكٌف، وفؽـ ٓ يطرأ ظؾقف،

ؾؾق ـون دائام فشعر بوٕمل افذي يعوكقف إػ آخر  افرؤيو بوفقؼظي. عطوتـؼ يرى ذم ادـوم مو خيقػف.

. وؿول مثؾف حمؿقد بـ أمحد افؼقكقي ذم افؼالئد ذم ذح 386-1/385)حجي اهلل افٌوفغي مع ذحف رمحي اهلل افقاشعي  حلظي.

 ، خمطقط(127افعؼوئد، ص

فؾدغ هق إصؾ، ـام فق فدؽً احلقي ؾؾقس ا ( إصؾ ذم افثقاب وافعؼوب أثرمهو،5)

 ويشعر بف ادصوب بف، يشعر بوٕمل. ـام أن ؽره ٓ وإكام إصؾ هق إمل افـوصئ ظـ افًؿ،

   وإن مل يره أحد.

 ٓٓ ظالؿي حؾقل وظالؿي تكف. و ( ظالؿي افروح مع افٌدن ذم افؼز ظالؿي كزول،6)

خؾؼ افعالؿي بقـفام؛  «يعود روحف إػ جًده» ومعـك ؿقفف: يؼقل أحد: حؾَّ افروح ذم بدكف.

 ٕن ادقً يشعر بلثر إمل وافقجع ذم جًده. 

 أعض األمثؾة عذ تشؽل الروح وغره يف عامل ادثال:

افققم: افثقاب وافعؼوب إكام يمثران ظذ افروح افذي ذم مـطؼتـو يؼقل بعض افعؾامء 

ؾ إرواح وادعوين ؾقف ٓ ذم افؼز؛ بؾ ذم ظومل ادثول، افذي تتشؽ يتشؽؾ بوفصقرة ادثوفقي،

ومو ورد ذم احلديٌ مـ افًمال واجلقاب يتعؾؼ بعومل ادثول، افذي يتشؽؾ  بصقرة أو أخرى.

   ؾقف افروح.

ـام ورد ذم  و ذم ظومل ادثول،بوبً  «حجي اهلل افٌوفغي» وظؼد افشوه ويل اهلل رمحف اهلل ذم

 احلديٌ: 

مٰحـ، ؾؼول فف: َمْف. خؾؼ اهلل اخلؾَؼ، ؾؾاّم ؾَرغ مـف ؿومً اف» (1) ِحُؿ، ؾلخذْت بَحْؼِق افرَّ رَّ

 (.483)صحقح افٌخوري، رؿؿ:ش. ؿوفً: هذا مؼوم افعوئذ بؽ مـ افَؼطِقَعيِ 

 أٓ ترى افرحؿ تشؽؾً بصقرة.  و ظؾقف:ؿول افشوه ويل اهلل رمحف اهلل تعؾقؼً  



َ قيدةَ الع َ شرحَ   35   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
هراَويـ: افٌؼرَة وشقرَة آل ِظؿران، ؾنهنام تلتقون» (2) يقَم افؼقومي ـلهنام  اؿَرُءوا افزَّ

 (804)صحقح مًؾؿ، رؿؿ:ش.َؽاممتون

ؾً افًقر ذم ظومل ادثول بصقرة افًحى.   ُصؽِّ

إن اهلل يٌعٌ إيوم يقم افؼقومي ظذ هقلهتو، »ؿول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ:  (3)

قن هبو ـوفَعروس هُتَدى إػ ـريؿفو ُتِض  ء هلؿ، يؿشقن ويٌعٌ اجلؿعي زهراء مـرة، أهؾفو َُيُػُّ

 . وؿول احلوـؿ: صوذ صحقح اإلشـود. وواؾؼف افذهٌل(.1027فؾحوـؿ، رؿؿ:  ،)ادًتدرك ش.ذم وقئفو

ًُ ُظـُْؼقًدا، وفق »وؿول رشقل اهلل صؾی اهلل ظؾقف وشؾؿ:  (4) ًُ اجلـَي ؾتـووف إين رأي

ًُ افـوَر ؾؾؿ أَر مـظًرا ـوفقق كقو، وُأِري )صحقح افٌخوري،  ش.م َؿطُّ َأْؾَظعَ َأصٌُتف ٕـؾتؿ مـف مو بؼقً افدُّ

 (1052أبقاب افؽًقف، بوب صالة افؽًقف، رؿؿ:

 ؾتشؽؾً اجلـي ذم اجلدار. 

ٌٌْش أمؾُح »وؿول رشقل اهلل صؾی اهلل ظؾقف وشؾؿ:  (5) ـَ ف  ش. ُُيوء بودقت يقَم افؼقومي ـلكَّ

 (4730وصحقح افٌخوري، رؿؿ: ․2849)صحقح مًؾؿ، رؿؿ:

ؾ ادقت بصقرة     افؽٌش.ُيَشؽَّ

ظـ جموهد ؿول: ــو ظـد ابـ ظٌوس ريض اهلل ظـف ، ؾذـروا افدجول، ؾؼول: إكف  (6)

أمو إبراهقؿ » مؽتقب بغ ظقـقف ـوؾر، وؿول ابـ ظٌوس: مل أشؿعف ؿول ذفؽ، وفؽـف ؿول: 

افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ(، وأمو مقشك ؾرجؾ آدم َجْعٌد ظذ  ؾوكظروا إػ صوحٌؽؿ )أي:

 (5913)صحقح افٌخوري، رؿؿ: ش.طقم بخؾٌي ـلين أكظر إفقف إذ اكحدر ذم افقادي ُيَؾٌِّلمجؾ أمحر خم

 وٓ أن اجلؿؾ ـون واؿػو ظـد افؼز، وؽر خوٍف أن مقشك مل يؽـ راـٌو مجال ذم ؿزه، 

 وـؾ ذفؽ ُتؼؼ ذم ظومل ادثول. 

 ذم أجًود مثوفقيؾؽوكقا  فؼل افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ إكٌقوء ذم فقؾي ادعراج، (7)

  ،وأمو أجًودهؿ احلؼقؼقي إصؾقي ؾػل ؿٌقرهؿ إٓ ظقًك ابـ مريؿ ظؾقف افًالم.

 ،احلجوب وهق حمجقب ظـ إكظور ومعـك افززخ: وظذاب افؼز يؼع ذم ظومل افززخ،

وإحوديٌ  ،يـؽرون ظالؿي افروح مع افؼزبعض افـوس وفؽـ  .وؽرهؿ ،وادالئؽي ،ـوجلـ

افًالم ظؾقؽؿ يو أهؾ »، أو شيعود روُحف» سُيي ذم هذه ادًلفي، مثؾ ؿقفف: وردت بؽؾامت

رؽؿ أن افٌخوري روى ظـ افـٌل صذ اهلل ظؾقف  وكحقمهو إمو يضعػقهنو أو يموفقهنو.ش افؼٌقر



َ قيدةَ الع َ شرحَ   36   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ؾعؾؿ أن هذا ادقؿػ ؽر صحقح. ش مو أكتؿ بلشؿع مـفؿ، وفؽـ ٓ ُيقٌقن»وشؾؿ ؿقفف:

 ة افؼز: افدفقؾ افرابع دـؽري حقو

دل افؼرآن افؽريؿ ظذ  .(٠٦ادلخان/ ) َّحج مث هت  مت خت حت جت ُّٱ( 4)

 فزم افؼقل بؿقتغ.  ثؿ ادقت يقم افؼقومي، ؿؾـو بوحلقوة ذم افؼز، ؾؾق مقت واحد،

وأمو  احلقوة افدكقو معفقدة ومعروؾي، ويعؼٌفو مقت حمًقس مشوهد. :(1اجلوا )

 عدهو. ؾؾؿ ي حقوة افؼز ؾسجع إػ ظومل افززخ،

 بؾ ظومل افززخ. وحقوة افؼز فقس دكقو، تعقد إػ افدكقو، (خت( افؽـويي ذم ؿقفف )2)

  ؿول أهؾ افًـي واجلامظي:حقوة افؼز ثوبتي.

 وعذاأه: وكعقؿه أدلة أهل السـة واجلامعة عذ حقاة الؼز 

 (٨٩إبراِيى/ ) َّنئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٱُّٱ (1)

ادًؾؿ إذا »ظـفام، ظـ افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿول: ظـ افزاء بـ ظوزب ريض اهلل 

 ٍّ ٌّ ٰى ٱُّٱٱوأن حمؿدا رشقل اهلل، ؾذفؽ ؿقفف: ،شئؾ ذم افؼز يشفد أن ٓ إفف إٓ اهلل
 (4699)صحقح افٌخوري، رؿؿ:  ․َّنئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 (1369)صحقح افٌخوري، رؿؿ: ش.كزفً ذم ظذاب افؼز» :رواييٍ وذم 

 حص  مس حسخس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت ٱُّٱ (2)
 (٩٠اْلٍػام/ ) َّ مص خص

 يٌدأ ادالئؽي بعذاب افؼز حغ يؼع افؽػور ذم صدة افًؽرات.  :أي

 (٨٠٨اتلْبة/ ) َّ  ىت نت مت زت رت يب ىب ٱُّٱ (3)

ظذاب  ﴾   ىت نت مت زت رت﴿  ٕن ادراد بؼقفف: أي: مرًة ذم افدكقو، ومرًة ذم افؼز؛

﴾:  يب ىب ًـ وابـ جريٍ ذم تػًر﴿ؿول ؿتودة واحل افذي يعؼى افؼقومي. أخرة،

 (101)تػًرافطزي، افتقبي : ش.ظذاًبو ذم افدكقو وظذاًبو ذم افؼز»

 مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى ين  ىن  ُّٱ (4)
(٢٦اغفر/ ) َّهئ

ا َوَظِشق و.  ؿول افًؿرؿـدي: ؿول ابـ ظٌوس: يعـل: تعرض أرواحفؿ ظذ افـور، ُؽُدو 

تدل ظذ إثٌوت ظذاب افؼز، ٕكف ذـر دخقهلؿ افـور يقم  هؽذا ؿول ؿتودة، وجموهد...، وأيي



َ قيدةَ الع َ شرحَ   37   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ا وظشق و.   (3/208)تػًر افًؿرؿـدي افؼقومي. وذـر أكف تعرض ظؾقفؿ افـور ؿٌؾ ذفؽ ؽدو 

روى افٌخوري ظـ ظٌد اهلل بـ ظؿر ريض اهلل ظـفام: أن رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ 

غداة وافعق، إن ـون مـ أهؾ اجلـي ؾؿـ إن أحدـؿ إذا موت ظرض ظؾقف مؼعده بوف»ؿول: 

أهؾ اجلـي، وإن ـون مـ أهؾ افـور ؾؿـ أهؾ افـور، ؾقؼول: هذا مؼعدك حتك يٌعثؽ اهلل يقم 

 (2866. وصحقح مًؾؿ، رؿؿ:1379)صحقح افٌخوري، رؿؿ:ش. افؼقومي

صغؾؽؿ افتـوؾس ذم مؾذات افدكقو  :أي( اتلَكثر) َّ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱ( 5)

  ادؼوبر. حتك تصؾقن إػ

 (2)تػًر افطزي، افتؽوثر:ش.وذم هذا دفقؾ ظؾی صحي افؼقل بعذاب افؼز»ؿول افطزي: 

 (اتلَكثر) َّ حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ ُّٱ  (6)

 وافثوكقي ظذ صؾي بودحؼ.  أيي إوػ ظذ صؾي بعذاب افؼز،

 (٢٩اهطْر/ ) َّ مك لك خك حك جك مق ٱُّٱ (7)

﴾ ؿوٓ: ظذاب افؼز  مك لك خكابـ ظٌوس ﴿ أخرج افطزي بنشـوده ظـ افزاء و

 (47)تػًر افطزي، افطقر:ؿٌؾ ظذاب يقم افؼقومي.

 (٨٨الصجدة/ ) َّ ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ (8)

 ․(21)تػًر افؼرضٌل، افًجدة: ؿول جموهد: افعذاب إدكك ظذاب افؼز.

 (٨٨٢طُ/ ) َّ هل  مل خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق ُّٱ (9)

ؿول: ؾن رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿقفف أكف اهلل ظـف  ظـ أيب شعقد اخلدري ريض

 .وؿول احلوـؿ: صحقح ظؾی ذط مًؾؿ ․3439)ادًتدرك فؾحوـؿ، رؿؿ:بعذاب افؼز. ﴾جل مك﴿تعوػ:

 ․وواؾؼف افذهٌل(

: ريب اهلل، ديـل اإلشالم، وكٌّل حمؿد يًلل ذم افؼز، وُيقى ادممـ ( ذم احلديٌ:10)

. ومًـد 4753)شــ أيب داود، رؿؿ: هوه هوه، ٓ أدري.. ويؼقل افؽوؾر وادـوؾؼ: ․صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ

 . وإشـوده صحقح(18534أمحد، رؿؿ:

وجدُتؿ مو وَظد ربُّؽؿ »ل: ؿول: اضَّؾع افـٌلُّ ظؾی أهؾ افَؼؾِقِى، ؾؼوظـ ابـ ظؿر (11)

و )صحقح افٌخوري، ․شُُيِقٌُقنمو أكتؿ بلشؿع مـفؿ، وفؽِـ ٓ »ؾؼقؾ فف: تدظق أمقاًتو؟ ؾؼول: ش ؟حؼ 

 ․(1370رؿؿ:

وـوكً اشتعوذتف  ( وـون رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ يًتعقذ مـ ظذاب افؼز،12)



َ قيدةَ الع َ شرحَ   38   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وذفؽ فقحػظ ظـف ـؾامت آشتعوذة مـ ظذاب افؼز، وـون   ٕمتف.و أو تعؾقاًم إمو تقاوعً 

 افغرض تعؾقؿ ـؾامت افتعقذ. 

افؾفؿ إين أظقذ بؽ مـ ؾتـي افـور، ومـ ظذاب »ذ: ـون افـٌلَّ صؾی اهلل ظؾقف وشؾؿ يتعق

)صحقح افٌخوري، احلديٌ.․شافـور، وأظقذ بؽ مـ ؾتـي افؼز، وأظقذ بؽ مـ ظذاب افؼز

 (6376رؿؿ:

( ؿول ابـ ظٌوس ريض اهلل ظـفام: مر رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ظذ ؿزيـ 13)

زه مـ افٌقل، وأمو هذا ؾؽون تـؾؽون ٓ يً إهنام يعذبون، ومو يعذبون ذم ـٌر، أمو هذا»ؾؼول:

 . وإشـوده صحقح ظذ ذط افشقخغ(1980. ومًـد أمحد، رؿؿ:20)شــ أيب داود، رؿؿ: ش.يؿق بوفـؿقؿي

فقٓ أن ٓ تداؾـقا » ؿول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: ( ؿول أكس ريض اهلل ظـف:14)

 (2868ًؾؿ، رؿؿ:)صحقح م. شفدظقت اهلل أن يًؿعؽؿ مـ ظذاب افؼز

أمو أحوديٌ َظذاب افؼْز ومًلفي ُمـؽر » :«افروح»ؿول احلوؾظ ابـ افؼقؿ ذم ـتوب 

 (52)صش.َوَكؽِر ؾؽثرة متقاترة

؛ 161-157فالشتزادة مـف راجع: إثٌوت ظذاب افؼز فإلموم افٌقفؼل؛ ذح افعؼوئد 

 . 210-205افـزاس 

 ازاختالف يف عذا  الؼز: 

ؿول اإلموم افٌقجقري:  يعذب إٓ افٌدن. : ٓافطزي وابـ جرير ( ؿوفً افؽرامقي1)

ب افٌدن ؾؼط» ش. وخوفػ حمؿد بـ جرير افطزي، وظٌد اهلل بـ ـرام، وضوئػي وؿوفقا: ادعذَّ

 (276)ُتػي ادريد ظذ جقهرة افتقحقد، ص

وذهى ابـ حزم وابـ » :. ؿول احلوؾظ ابـ حجريعذب إٓ افروح ( ؿول ابـ حزم: 2ٓ)

. فقامع إكقار 3/235)ؾتح افٌوري . شٌرة إػ أن افًمال يؼع ظذ افروح ؾؼط مـ ؽر ظقد إػ اجلًده

 (51. افروح ٓبـ ؿقؿ، ص2/24افٌفقي 

 :ؿول احلوؾظ ابـ حجر ( ؿول أهؾ افًـي واجلامظي: يعذب افروح مع اجلًد.3)

ـَ حزم وؽَره( اجلؿفقُر ؾؼوفقا ُتعود افروح إػ» . 3/235)ؾتح افٌوري  .ش اجلًدوخوفػفؿ )أي اب

وافعرف افشذي،  ․ـتوب افروح، ٓبـ افؼقؿ، ؾصؾ هؾ ظذاب افؼز ظؾی افـػس وافٌدنواكظر: إثٌوت ظذاب افؼز، فؾٌقفؼل. و

 (102وذح افػؼف إـز دال ظع افؼوري، ص ․أبقاب اجلـوئر، بوب مو جوء ذم ظذاب افؼز

يـؽرون  :أي خوفػ ؾقف ادعتزفي وافرواؾض، :«وقء ادعويل»ؿول ادال ظع افؼوري ذم 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   39   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ؾؼد  وإن ـوكً مصودركو تـًى إفقفؿ إكؽور ظذاب افؼز، وهذا ؽر صحقح، ظذاب افؼز.

 حؽك ادعتزفي وافرواؾض ذم ـتٌفؿ اإلمجوع ظذ ظذاب افؼز. 

ومجؾي ذفؽ أكف ٓ خالف ؾقف بغ إمي، إٓ رء »: ؿول افؼويض ظٌد اجلٌور ادعتزيل

ك ظـ رضار بـ ظؿرو، وـون مـ أصحوب ادعتزفي، ثؿ افتحؼ بودجزة، وهلذا ترى ابـ ُيؽ

)ذح إصقل ش. افراوكدي يشـع ظؾقـو، ويؼقل: إن ادعتزفي يـؽرون ظذاب افؼز وٓ يؼرون بف

 ، ط: مؽتٌي وهٌي، افؼوهرة(730اخلؿًي، ؾصؾ ذم ظذاب افؼز، ص

بـو أن إخٌور تقاترت ظـف ظؾقف افًالم ذم وذـر أصحو» وؿول ابـ ادالمحل ادعتزيل:

 ، ط: ضفران(464-463)افػوئؼ ذم أصقل افديـ فرــ افديـ ادالمحل اخلقارزمل، صش. ظذاب افؼز

وظذاب » :«دمريد افعؼوئد»ذم ( 672)م:وـذفؽ ؿول كصر افديـ افطقد افشقعل

 ، ط: دار ادعرؾي اجلومعقي(158-157)دمريدافعؼوئد، صش. افؼز واؿع إلمؽوكف، وتقاتر افًؿع بقؿقظف

وأكؽر ؿقم ظذاب افؼز، ؾؼوفقا: هق » :(460)م: جعػر بـ احلًـ افطقد وؿول أبق

ش. حمول، ومـفؿ مـ ؿول: هق ؿٌقح، وؿقهلام يٌطؾ بحصقل اإلمجوع ظذ ثٌقتف وأكف واؿع

 ، هتران( چفؾًتقن، ط: مؽتٌي جومع  169)آؿتصود اهلودي إػ ضريؼ افرصود، ص

 ؼقق األحاديث الـافقة لعذا  الؼز إذا مات ادر  يوم اجلؿعة: حت

ؿول رشقل اهلل صؾی اهلل ظؾقف  اصتفر أن مـ موت يقم اجلؿعي وؿل ظذاَب افؼز،

 ش.َمـ موت ذم يقِم اجلُُؿَعِي أو فقؾَي اجلُُؿَعِي ُوِؿَل ؾِْتـََي افؼْزِ »وشؾؿ: 

 ٌَ وأكس، وجوبر بـ ظٌد اهلل، وأبق  اهلل بـ ظؿرو بـ افعوص، ظٌدُ  روى هذا احلدي

 هريرة ريض اهلل ظـفؿ. 

 وحديٌ ظٌد اهلل بـ ظؿرو ريض اهلل ظـفام فف مخس ضرق: 

(. 3131)رؿؿ: «ادعجؿ إوشط» مـ ضريؼ افقفقد بـ مًؾؿ: رواه افطزاين ذم -1

وشـده حًـ. 
ٌوت ظذاب إث»رواه افٌقفؼل ذم . مـ ضريؼ بؼقي بـ افقفقد ظـ شـون بـ ظٌد افرمحـ -2

وافراوي ظـ  و،ظـ ظٌد اهلل بـ ظؿرو بـ افعوص ريض اهلل ظـفام مقؿقؾً  (،157)رؿؿ: «افؼز

 ش.ومو رواه ظـف ابـ وهى وادؼرئ وافؼدموء ؾفق أجقد» ؿول افعالمي افذهٌل: بؼقَي ابـ وهى.

  (8/14)شر أظالم افـٌالء 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   40   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
: )رؿؿ «مًـده»وم أمحد ذم مـ ضريؼ بؼقي بـ افقفقد ظـ معوويي بـ شعقد: رواه اإلم -3

 وهذا اإلشـود وعقػ فتدفقس بؼقَي وظدم تكُيف بوفتحديٌ. (.6646

رواه اإلموم أمحد ذم . حدثـل معوويي بـ شعقدؿول:  مـ ضريؼ بؼقي بـ افقفقد، -4

 وهذا اإلشـود صحقح، (،323)رؿؿ: «شــف»ورواه ظٌد بـ محقد ذم  (.7050)رؿؿ: «مًـده»

 . فقد وصقخف وصقخ صقخف بوفتحديٌسح ؾقف بؼقي بـ افق

ذم هذا اإلشـود سح صقخف ؛ فؽـ و فتدفقس افتًقييبؼقُي وعقػ مطؾؼً  وؿول بعضفؿ:

 إمؽون فتدفقس افتًقيي هـو.  ؾال وصقخ صقخف بوفتحديٌ،

واإلموم  (،5596)رؿؿ: «مصـػف»افرزاق ذم  رواه ظٌد .مـ ضريؼ ربقعي بـ شقػ -5

فالكؼطوع،  وهذا اإلشـود وعقػ؛ (1074) «شــف»مذي ذم ( وافس6582) «مًـده»أمحد ذم 

 وعػ ربقعي. و

ًٓ  ا( هبذ584-12/583) «شر أظالم افـٌالء»افذهٌل ذم ورواه  ، و هق افطريؼ مقصق

 ٕجؾ وعػ هشوم بـ شعد، وربقعي.  أيًضو وعقػ

وابـ ظدي ذم  (،4113رؿؿ:) «مًـده»ذم  وروى حديٌ أكس ريض اهلل ظـف أبق يعذ

وهق وعقػ فضعػ يزيد.  ( بنشـود يزيد افرؿور.7/93) «مؾافؽو»
( بنشـود ظؿر 3/155) «حؾقي إوفقوء»وروى حديٌ جوبر ريض اهلل ظـف أبق كعقؿ ذم 

 وظؿر بـ مقشك متفؿ بوفقوع.  بـ مقشك،

ـتوب افصالة(  ،66)رؿؿ: «مًـد أيب حـقػي»وروي حديٌ أيب هريرة ريض اهلل ظـف ذم 

مل يثًٌ شامع احلًـ مـ  وؿول افدارؿطـل وابـ أيب حوتؿ: و.ي مرؾقظً بنشـود احلًـ افٌك

 (3/96. ظؾؾ ابـ أيب حوتؿ 8/249)ظؾؾ افدارؿطـی  أيب هريرة.

وهذا  (.5595) «مًـده»رواه ظٌد افرزاق ذم  وروي هذا احلديٌ ظـ افزهري مرشال،

 احلديٌ وعقػ جلفؾ افراوي ظـ افزهري. 

م اجلؿعي مـ ظذاب افؼز روي ذم أحوديٌ خمتؾػي، حوصؾ افؼقل أن أمـ مـ موت يق

 وإشـود حديٌ ظٌد اهلل بـ ظؿرو بـ افعوص ريض اهلل ظـف حًـ وحمتٍ بف. 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   41   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 آخرون كاجون من عذا  الؼز: 

وابـ افؼقؿ  ،«ذح افصدور» واإلموم افًققضل ذم ،«افتذـرة» ذـر اإلموم افؼرضٌل ذم

 آخريـ كوجغ مـ ظذاب افؼز:  «افروح» ذم

ـؾ مقً خيتؿ ظذ ظؿؾف إٓ افذي »ؿول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ:  ادرابط: -1

) شــ ش.ؾنكف يـؿك فف ظؿؾف إػ يقم افؼقومي، ويلمـ مـ ؾتـي افؼز ،و ذم شٌقؾ اهللموت مرابطً 

 حديٌ حًـ صحقح(.، وؿول افسمذي: 1621ي، رؿؿ:افسمذ

فؾشفقد ظـد اهلل شً خصول: يغػر : »ؿول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ افشفقد: -2

، 1663)شــ افسمذي، رؿؿ: .شفف ذم أول دؾعي، ويرى مؼعده مـ اجلـي، وُيور مـ ظذاب افؼز...

 وؿول افسمذي: هذا حديٌ صحقح ؽريى(

ظـ ابـ ظٌوس، ؿول: رضب بعض أصحوب افـٌل صذ اهلل  مـ يؼرأ شقرة تٌورك: -3

ًى أكف ؿز، ؾنذا ؾقف إكًون يؼرأ شقرة تٌورك افذي بقده ظؾقف وشؾؿ خٌوءه ظذ ؿز وهق ٓ ُي

ادؾؽ حتك ختؿفو، ؾلتك افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، ؾؼول: يو رشقل اهلل إين رضبً خٌوئل 

ظذ ؿز وأكو ٓ أحًى أكف ؿز، ؾنذا ؾقف إكًون يؼرأ شقرة تٌورك ادؾؽ حتك ختؿفو. ؾؼول 

)شــ ش.كعي، هل ادـجقي، تـجقف مـ ظذاب افؼزهل ادو»رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: 

 هذا حديٌ ؽريى مـ هذا افقجف(، وؿول افسمذي: 2890ذي، رؿؿ:افسم

تػرد بف ُيقك بـ ظؿرو بـ موفؽ، وهق وعقػ، وروي ذم ؾضؾ » ؿول اإلموم افٌقفؼل:

 (150، رؿؿ:99)إثٌوت ظذاب افؼز فؾٌقفؼل، ص ش.ؿراءة هذه افًقرة حديٌ آخر حًـ اإلشـود

مـ يؼتؾف »ؿول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ:  )مـ موت ذم مرض بطـف(: ادٌطقن -4

 ، وإشـوده صحقح(2052)شــ افـًوئل:  .شبطـف، ؾؾـ يعذب ذم ؿزه

يؼرأ شقرة افزفزال مخس ظؼة مرة  مـ صذ رـعتغ بعد ادغرب مـ يقم اجلؿعي، -5

 ذم ـؾ رـعي بعد شقرة افػوُتي. 

مـ صذ بعد ادغرب رـعتغ ذم فقؾي اجلؿعي يؼرأ »صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: ؿول رشقل اهلل 

ذم ـؾ واحدة مـفام بػوُتي افؽتوب مرة واحدة وإذا زفزفً مخس ظؼة مرة هقن اهلل ظؾقف 

قى )افسؽش. شؽرات ادقت، وأظوذه مـ ظذاب افؼز وين فف اجلقاز ظذ افكاط يقم افؼقومي

 (6/168بـ حجر ذم أموفقف: شـده وعقػ. ؾقض افؼديرؿول ا. 946فؼقام افًـي، رؿؿ:



َ قيدةَ الع َ شرحَ   42   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
مـ »ؿول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ:  مـ ؿرأ شقرة اإلخالص ذم مرض مقتف: -6

ؿرأ: ؿؾ هق اهلل أحد ذم مروف افذي يؿقت ؾقف مل يػتـ ذم ؿزه، وأمـ مـ وغطي افؼز، 

)ادعجؿ إوشط فؾطزاين،  ش.جلـيومحؾتف ادالئؽي يقم افؼقومي بلـػفو حتك دمقزه افكاط إػ ا

 ، وإشـوده وعقػ جدا. ؾقف أبقاحلورث كك بـ محود متؽؾؿ ؾقف، وؿول أمحد: ـذاب(2/213. حؾقي إوفقوء 5785رؿؿ:

 :؟ هل زا يعود عذا  الؼز أعد رفعه مرة

ويًتظفر مـ احلديٌ  ورد احلديٌ برؾع افعذاب ظؿـ موت يقم اجلؿعي مـ ادًؾؿغ،

 وهذا هقإفقؼ بوفـظر إػ ؾضؾ اهلل تعوػ وـرمف.  عذاَب إػ يقم افؼقومي.أكف أمـ اف

يلمـ ادرء  وؿقؾ: يرؾع ظذاب افؼز ظـ ـؾ واحد يقم اجلؿعي، ؿول بعض أهؾ افعؾؿ:

 ظذاب افؼز إػ يقم افؼقومي إذا رؾع ظـف مرة واحدة. 

ظذاب افؼز حؼ،  ؿول أهؾ افًـي واجلامظي:» :«افؽالم بحر» ؿول اإلموم افـًػل ذم

وشمال مـؽر وكؽر حؼ، ووقؼ افؼز شقاء ـون مممـو أو ـوؾرا أو مطقعو أو ؾوشؼو، فؽـ إذا 

ـون ـوؾرا ؾعذابف يدوم ذم افؼز إػ يقم افؼقومي، ويرؾع ظـفؿ افعذاب يقم اجلؿعي، وصفر 

اهلل تعوػ ذم رمضون بحرمي افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، ٕهنؿ مو دامقا ذم إحقوء ٓ يعذهبؿ 

افدكقو بحرمي افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، ؾؽذفؽ ذم افؼز يرؾع ظـفؿ افعذاب يقم اجلؿعي 

وـؾ رمضون بحرمتف،... ثؿ ادممـ ظذ وجفغ، إن ـون مطقًعو ٓ يؽقن فف ظذاب افؼز، 

افـعؿي، ويؽقن فف وغطتف ؾقجد َهقل ذفؽ وخقَؾف، دِو أكف ـون تـعؿ بـعؿي اهلل تعوػ ومل يشؽر 

وإن ـون ظوصًقو يؽقن فف ظذاب افؼز ووغطي افؼز، فؽـ يـؼطع ظـف ظذاب افؼز يقم 

اجلؿعي وفقؾتف ثؿ ٓ يعقد افعذاب إػ يقم افؼقومي، وإن موت يقم اجلؿعي أو فقؾي اجلؿعي يؽقن 

 )بحرش.ثؿ يـؼطع ظـف افعذاب وٓ يعقد إػ يقم افؼقومي ،فف افعذاب شوظي واحدة ووغطي افؼز

 ، ط: دار افػتح(220-219افؽالم فإلموم أيب ادعغ افـًػل، ص

 ذـر اإلموم افـًػل ذم هذا افـص أربعي أمقر: 

 يرؾع ظذاب افؼز ظـ افؽوؾر ـؾ مجعي ورمضون.  -1

 كعؿ يقاجف وغطي افؼز.  يعذب ادممـ ادطقع ذم افؼز، ٓ -2

ثؿ يرؾع  افؼودمي ذم افؼز، ويعذب إػ اجلؿعي يصوب ادممـ افعويص بضغطي افؼز، -3

 ظـف ظذاب افؼز إػ يقم افؼقومي. 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   43   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ثؿ يرؾع ظـف إػ  يصوب ادممـ افذي موت يقم اجلؿعي بضغطي افؼز وظذابف ؿؾقال، -4

 يقم افؼقومي. 

ظـ ظوئشي  دفقال ظذ هذا افـص: وثؿ شوق اإلموم افـًػل حديٌ ظوئشي ريض اهلل ظـف

، إكؽ مـذ يقم حدثتـل بصقت مـؽر وكؽر ووغطي افؼز ريض اهلل ظـفو ؿوفً: يو رشقل اهلل

يو ظوئشي إن أصقات مـؽر وكؽر ذم أشامع ادممـغ ـوإلثؿد ذم »فقس يـػعـل رء ؿول: 

، وإن وغطي افؼز ظذ ادممـ ـوٕم افشػقؼي يشؽق إفقفو ابـفو افصداع؛ ؾتغؿز رأشف  افعغ

اهلل، ـقػ يضغطقن ذم ؿٌقرهؿ ـضغطي افٌقضي  و، وفؽـ يو ظوئشي ويؾ فؾشوـغ ذما رؾقؼً ؽؿزً 

(، وذم 3776)رؿؿ:ش مًـد افػردوس»(، وافديؾؿل ذم 116)رؿؿ:ش إثٌوت ظذاب افؼز»)رواه افٌقفؼل ذم ش.ظذ افصخرة

شـده احلًـ بـ أيب جعػر وظع بـ زيد بـ جدظون وعقػون. ؾفق حديٌ وعقػ. وؿد ظزاه بعضفؿ ٓبـ مـده وابـ افـجور ومل 

 ؾقف(.أؿػ ظ

ؾ هذا احلديٌ ظذاب افؼز، ؽر أكف يدل ظذ أن وغطي افؼز فؾؿممـ  تشٌف  مل يػصِّ

وهذا هق ادراد بوحلديٌ افذي وردت ؾقف وغطي افؼز فًعد بـ  وغطي إم افرؤوم ضػؾف.

 (. 150-145)فالشتزادة مـف راجع:اجلزء افؾطقػ ذم آشتدٓل بوحلديٌ افضعقػ، ص  معوذ ريض اهلل ظـف.

ذح »افًققضل ذم  مـفؿ: وق ـثر مـ أهؾ افعؾؿ كص اإلموم افـًػل ذم ـتٌفؿ،ش

(، و 4/309) «ؾقض افؼدير»وادـووي ذم  (،181)ص  «افصدور بؼح حول ادقتك وافؼٌقر

 «مراؿل افػالح» وافطحطووي ذم هومش (،4/72) «ؽؿز ظققن افٌصوئر» احلؿقي ذم
افػقاـف افدواين » وأمحد بـ ؽوكؿ ادوفؽل ذم ،(2/165) «رد ادحتور»(، وافشومل ذم 524)ص

ـػويي »وفؽل ذم هومشافعدوي اد وأبق احلًـ (،1/96) «ظذ رشوفي أيب زيد افؼرواين

  .خمطقط( ،127)ص  «افؼالئد ذم ذح افعؼوئد» وافؼقكقي ذم (،1/106) «افطوفى افربوين

 «ذح افػؼف إـز» ؼوري ذمؿول ادال ظع اف يؼٌؾ. وـالم افـًػل هذا ٓ دفقؾ ظؾقف ؾال
ؿول ادال ظع  هذا بوضؾ. :-بعد أن شوق كص اإلموم افـًػل هذا كؼال ظـ افعالمي افؼقكقي-

ؾقف بحٌ؛ ٕكف ُيتوج إػ كؼؾ صحقح » افؼوري بعد كؼؾ كص اإلموم افـًػل ، ذم إمر إول:

 (295إزهر ذم ذح افػؼف إـز، ص ض)مـح افروش.أو دفقؾ سيح

 ح إمر افثوين. وصح

ؾال خيػك أن ادعتز ذم افعؼوئد هق إدفي افقؼقـقي » وؿول ذم إمر افثوفٌ وافرابع:



َ قيدةَ الع َ شرحَ   44   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وأحوديٌ أحود فق ثٌتً إكام تؽقن طـقي، افّؾفؿ إٓ إذا تعددت ضرؿف بحقٌ صور متقاتًرا 

و ؾحقـئذ يؽقن ؿطعق و، كعؿ ثًٌ ذم اجلؿؾي أن مـ موت يقم اجلؿعي أو فقؾ ي اجلؿعي يرؾع معـقي 

يعقد إفقف إػ يقم افؼقومي، ؾال أظرف فف أصال؛ وـذا رؾع افعذاب يقم  ، أمو أكف ٓ افعذاب ظـف

 ض)مـح افروش. اجلؿعي وفقؾتفو مطؾًؼو ظـ ـؾ ظوص ثؿ ٓ يعقد إػ يقم افؼقومي، ؾنكف بوضؾ ؿطعقو

 (296إزهر ذم ذح افػؼف إـز، ص

رؾع ظذاب افؼز ظؿـ موت يقم اجلؿعي إػ يقم » اهلل: وأمو ؿقل ادال ظع افؼوري رمحف

ُوِؿل ؾتـَي » ٕن أفػوظ حديٌ افقؾوة يقم اجلؿعي مثال: ؾغر معؼقل، ،«ممو ٓ أصؾ فف افؼقومي،

.يمخذ مـ ش َبرئ مـ ؾتـي افؼز»، شُأِجر مـ ظذاب افؼز»، شوؿوه اهلل ؾتـي افؼز»، شافؼزِ 

  ف افززخقي بػضؾ اهلل تعوػ.طوهرهو أكف يلمـ افعذاب ذم حقوت

 أكؽر الشقخ السؼاف ضغطة الؼز: 

 رد افشقخ افًؼوف إحوديٌ افتل وردت بضغطي افؼز فؾؿًؾؿغ ذم ظومل افززخ.

تعورض افؼرآن  -ظذ رأيف–وفؽـ هذه إحوديٌ  وؿول بصحي بعض أحوديٌ وغطي افؼز؛

 خم حم جم هل خلملٱُّٱادًؾؿغ، ورد كػل احلزن واخلقف ظـ ؿول افشقخ: ؾردهو. افؽريؿ،
ووغطي افؼز خقف ( ٨٨٨ابلقرة/ ) َّ خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن  مم

  خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت ٱُّٱوؿول تعوػ:وهؿ. 
ؿول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ذم تػًرهذه  ؿول ـعى بـ موفؽ:( ٠٨انلدن/ ) َّ مس

ُيرِجَعفو اهلل تٌورك وتعوػ إػ جًده  إكام كًؿي ادممـ ضوئر َيعُؾؼ ذم صجر اجلـي حتك» أيي:

  (15787)مًـد أمحد، رؿؿ:ش.يقم يٌعثف

 (٨٨٨طُ/ ) َّ خم حم جم هل  مل خل حل جل مك لك خك ُّٱوؿول تعوػ: 

وجوء  هذه أيوت وأمثوهلو تػقد أن ادًؾؿغ وخوصي افؽومؾغ مـفؿ ٓ خقف ظؾقفؿ.

  .ذم حديٌ افسمذي تقشعي شٌعغ ذراظو ذم افؼز ذم ظومل افززخ

 صحقح، وإكؽور افشقخ افًؼوف وغطي افؼز بـوء ظذ هذه أيوت وإحوديٌ ؽرُ 

 حي جي ٰه مه جه ُّٱوأمو ؿقفف تعوػ: وؿد وردت أحوديٌ صحقحي خوصي بضغطي افؼز.
   ؾقحتؿؾ وجقهو ظدة:( ٨٨٨ابلقرة/ ) َّ خي



َ قيدةَ الع َ شرحَ   45   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ؿول تعوػ: ٓخقف ظؾقفؿ وٓ ُيزكقن وؿً افـزع،-1

 من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ
 (٠٠فطوت/ ) َّ ىه مه جه  ين ىن

 من خن حن ٱُّٱؿول تعوػ: أو ٓخقف ظؾقفؿ وٓهؿ ُيزكقن وؿً احلؼ، -2
 (٨٠٠اْلٍبياء/ ) َّ ىن

 هؿ ُيزكقن ظـد دخقل اجلـي: خقف ظؾقفؿ وٓ أو ٓ -3

 (٢٩اْلغراف/ ) َّ  حس جس مخ جخ مح جح مج حج ٱُّٱ

 وغطي احلٌقى.  بؾ يؽقن مثؾ يؼؾؼفؿ رء مـفام، أو خيوؾقن وُيزكقن وفؽـ ٓ -4

مل يـوِف  وكظرا إػ هذه افتقجقفوت فق ـون اخلقف ددة ؿؾقؾي ذم افؼز أو ظومل افززخ،

 ظذ وغطي احلٌقى  مل يؽـ خقف حتك ذم افؼز.  هووفقمحؾـو (،جخ مح جح) ؿقفف تعوػ:

 وفقًً فـػل اجلـس، صٌقفي بؾقس،  َّ  حس جس مخ جخ مح جح ٱُّٱ ذم ؿقفف: «ٓ»ـام أن 

ٓخقف  ﴾  حس جس مخ جخ مح جح ﴿ؾؽون معـوه: أكقاع اخلقف واحلزن، مل يـػ ـؾ :أي

   وؿد يؽقن ظؾقفؿ خقف ؿؾقؾ وحزن يًر. ظظقؿ ظؾقفؿ.

 الػرق أني اخلوف واحلزن: 

مثؾ احلزن ظذ وؾوة  اخلقف يؽقن ظذ ادًتؼٌؾ، واحلزن يرجع إػ ادويض، -1

 افؼريى، واخلقف مـ ؿدوم افًورق. 

خيوؾقن ِمـ ؾقات ادطؾقب، وٓ ُيزكقن بؿقت  ٓؼٌؾ: ـالمهو يتعؾؼون بودًت -2

 ادحٌقب.

 ٓ خيوؾقن فًالمتفؿ مـ أؾوت، وٓ ُيزكقن بعدم حصقل افؾذات. -3

وؿد أؾوض افزبقدي ذم » ؿول افشقخ افًؼوف ذم هنويي بحٌ أحوديٌ وغطي افؼز:

فٌدايي ا»( ذم ذـر روايوت حديٌ افضؿي، وـذا ابـ ـثر ذم 10/422ذح اإلحقوء )

( وـؾفو وعقػي أو بوضؾي ٓ يصح افتؿًؽ هبو دو بقـو. وؿد أورد احلوؾظ 4/126) «وافـفويي

( ؾلصوب. وحوول اددراد 3/233) «ادقوقظوت»ابـ اجلقزي حديٌ شعد بـ معوذ ذم 

ٕكف كظر إػ بعض أشوكقد  ،أن يرد ذفؽ ؾؾؿ يصى إضالؿو 127، ص«افؼقل ادًدد»ذم ذيؾ 

 ، بتعؾقؼ(483)ذح افعؼقدة افطحوويي، فؾًؼوف، ص ش.ر إػ معوروتف فؾؼرآناحلديٌ ومل يـظ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   46   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
اظؾؿ أن افضعقػ مـ افروايوت اخلوصي بًعد بـ معوذ ريض اهلل ظـف هق افذي ورد ؾقف 

اجلزء افؾطقػ ذم »وؿد ؾصؾـو ذفؽ ذم  دخقل أوالظف بعضفو ذم بعض، وظذاب افؼز،

ؾام  مو روايوت وغطي افؼز ؾصحقحي.وأ، (149-145) «آشتدٓل بوحلديٌ افضعقػ

ظـ ظوئشي  (3112)رؿؿ: «صحقحف»وابـ حٌون ذم  (،24283) «ادًـد»رواه اإلموم أمحد ذم 

إشـوده . شفؾؼز وغطي فق كجو مـفو أحد فـجو مـفو شعد بـ معوذ» ريض اهلل ظـفو مرؾقظو:

إكًون، ظـ ظوئشي، رواه أمحد، ظـ كوؾع، ظـ ظوئشي، وظـ كوؾع، ظـ » ؿول اهلقثؿل: صحقح.

 (3/46)جمؿع افزوائد  ش.وـال افطريؼغ رجوهلام رجول افصحقح

ظـ ابـ  (4/28ودٓئؾ افـٌقة فؾٌقفؼل) (،2055وـذفؽ حديٌ شــ افـًوئل)رؿؿ:

ج ظـف» ظؿر ريض اهلل ظـفام مرؾقظو بؾػظ )فالشتزادة مـف  شـده صحقح. شفؼد ُوؿَّ َوؿًي ثؿ ُؾرِّ

 (.150-145ص  شتدٓل بوحلديٌ افضعقػ،اجلزء افؾطقػ ذم آ راجع:

؛ ك يظـ أهنو تعورض أيوت افًوبؼيحت ترادف ظذاب افؼز، واظؾؿ أن وغطي افؼز ٓ

واحلؽؿي ذم افضغطي أن افؼز ُيظؾؿ أوٓ  وشقزول ظام ؿؾقؾ. وادراد بضغطي افؼزوقُؼف،

بعد افظؾؿي يؼوم فف ٕن افـقر  ثؿ يػتح ظام ؿؾقؾ؛ فقدرك ؿدر كعؿي افتقشعي؛ و،ويرى وقؼً 

ثؿ  ـام فق ذهًٌ افؽفربوء فدؿوئؼ، يعد وقؼو ذم افعرف، وافظؾؿي وافضقؼ ددة ؿؾقؾي ٓ وزن.

  ؾنن افؾًون يـطؾؼ بوحلؿد هلل وافشؽر فف. وؾجلة ُتقفً افظؾؿي كقرا، ظودت،

ـره ذم وؿد جوء ذ وتؽقن وغطي افؼز فٌعض افـوس ـام تضغط إم ظذ ضػفو بؾغ،

ومو روي مـ حديٌ  .«إثٌوت افؼز» افٌقفؼل ذم، افذي رواه شي ريض اهلل ظـفوحديٌ ظوئ

وؿد ذحـو  ظذاب افؼز ؾقام خيص زيـى بـً رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؽر صحقح.

  .«ػ ذم آشتدٓل بوحلديٌ افضعقػاجلزء افؾطق»مؽوكتف مـ اإلشـود ذم 
 

 

 

 

 

 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   47   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
يِِّت َوبُصَؤاِل ُيََْمٍر َوٍَِكْْيٍ  -88 ًَ ، لََعَ  (2)ِِف َقْْبِهِ  (1)لِوْ ُِ ُِ َوٍَِبيِّ َِ ُِ وَِديْ ٌْ َربِّ َع

ُِ ولَََعَ آِلِ وََشوََّى، ِل اهلِل َضَّلَّ اهلُل َغوَيْ ْْ ٌْ رَُش ْخبَاُر َع
َ
ُِ اْْل ٌِ  (3)َيا َجاَءْت بِ وََغ

ْى. ِّ اُن اهلِل َغوَيْ َْ َدابَِة رِْع  الطَّ
  

ويلتقف مؾؽون » ـ افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿول:ظـ افزاء بـ ظوزب ريض اهلل ظـف ظ

ؾقجؾًوكف ؾقؼقٓن فف: مـ ربؽ؟ ؾقؼقل: ريب اهلل، ؾقؼقٓن فف: مو ديـؽ؟ ؾقؼقل: ديـل 

ؾقؼقل: هق رشقل اهلل صذ اهلل »اإلشالم، ؾقؼقٓن فف: مو هذا افرجؾ افذي بعٌ ؾقؽؿ؟ ؿول: 

ؿول:  .شاهلل ؾآمـً بف وصدؿً... ظؾقف وشؾؿ، ؾقؼقٓن: ومو يدريؽ؟ ؾقؼقل: ؿرأت ـتوب

وتعود روحف ذم جًده، ويلتقف مؾؽون ؾقجؾًوكف ؾقؼقٓن: »ؾذـر مقتف ؿول: ش وإن افؽوؾر...»

فف مـ ربؽ؟ ؾقؼقل: هوه هوه هوه، ٓ أدري، ؾقؼقٓن فف: مو ديـؽ؟ ؾقؼقل: هوه هوه، ٓ 

)شــ احلديٌ. ش. أدريأدري، ؾقؼقٓن: مو هذا افرجؾ افذي بعٌ ؾقؽؿ؟ ؾقؼقل: هوه هوه، ٓ 

 . وإشـوده صحقح( 18534. ومًـد أمحد، رؿؿ:4753أيب داود، رؿؿ:

وظـ أكس بـ موفؽ ريض اهلل ظـف، أكف حدثفؿ: أن رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ 

إن افعٌد إذا ووع ذم ؿزه وتقػ ظـف أصحوبف، وإكف فقًؿع ؿرع كعوهلؿ، أتوه مؾؽون »ؿول: 

ــً تؼقل ذم هذا افرجؾ دحؿد صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ؟ ؾلمو ادممـ، ؾقؼعداكف، ؾقؼقٓن: مو 

ؾقؼقل: أصفد أكف ظٌد اهلل ورشقفف، ؾقؼول فف: اكظر إػ مؼعدك مـ افـور ؿد أبدفؽ اهلل بف 

ؿول ؿتودة: وذـر فـو: أكف يػًح فف ذم ؿزه، ثؿ رجع إػ  -ا مـ اجلـي، ؾرامهو مجقعو مؼعدً 

وؾؼ وافؽوؾر ؾقؼول فف: مو ــً تؼقل ذم هذا افرجؾ؟ ؾقؼقل: ٓ ؿول: وأمو ادـ -حديٌ أكس 

أدري ــً أؿقل مو يؼقل افـوس، ؾقؼول: ٓ دريً وٓ تؾقً، وييب بؿطورق مـ حديد 

. وصحقح مًؾؿ، 1374)صحقح افٌخوري، رؿؿ:ش. رضبي، ؾقصقح صقحي يًؿعفو مـ يؾقف ؽر افثؼؾغ

 ( 2870رؿؿ:

  الؼز: أشام  ادالئؽة الذين يسللون يف

وأمو افذيـ  افذيـ يًلفقن افؽوؾر ذم افؼز مهو ادـؽر وافـؽر، ؿول بعض أهؾ افعؾؿ:

                                                 
أثٌتـوه مـ مجقع افـًخ اخلطقي، وهق شوؿط مـ أـثر ادطٌقظوت. ش فؾؿقً»( ؿقفف 1)
ش.و جوءت فف إخٌورظذ م» 16وذم ش. ويًلٓن»بعده زيودة  13( ذم 2)
وأثٌتـوه مـ بؼقي افـًخ.ش. وظؾؿف وؿدره وؿضوئف...»مـ بعده شؼط ضقيؾ إػ ؿقفف أيت:  24( ذم 3)



َ قيدةَ الع َ شرحَ   48   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
قو مـؽرا وكؽرا؛ ٕن ؿِّ ُش  (146)ذح افصدور، صيًلفقن ادممـ ذم افؼز ؾفام مٌؼ وبشر.

تشٌف صقَركو؛ بؾ صقرة  صقرهتؿ تثر اخلقف ذم ؿؾى افؽوؾر وتقحشف، أو ٕن صقرهتؿ ٓ

  .ؽريٌي

 مظ  حط  ُّٱ( افغريى، ؿول تعوػ:2) وافؼٌقح. ( مو خوفػ افؼع،1ادـؽر فف معـقون: )
ْد/ ) َّمف خف حف جف مغ جغ مع جع ِ٩٠) 

 السائؾون يف الؼز مؾؽان: مـؽر وكؽر  أو هم مجاعة؟: 

 ؟  هؾ هذان ادؾؽون مهو افؾذان يًلٓن مجقع إمقات، أو هؿ مجوظي شمال:

 جًومو ظظقؿي يتـؼؾقن ـقػ صوءوا وإػ أيـ صوءوا.جعؾ اهلل تعوػ هلؿ أ اجلوا :

ؾؾفام جثي  وؿس ظؾقفو ادـؽر وافـؽر، تغطل كصػ افؽرة إروقي، مثؾفؿ ـؿثؾ افشؿس،

 ظظقؿي،وصالحقي افتـؼؾ حقٌ صوءوا. 

 إشامظقؾ، -ـام ذم بعض افروايوت–اشؿف  ؾفق مؾؽ ظظقؿ اجلثي، ومثوفف مؾؽ ادقت،

وروي ظـ وهى وؽره: افدكقو ـؾفو بوفـًٌي فف  ظزرائقؾ. :وذم بعض افروايوت ادقؿقؾي

 يؾتؼؿ مـف أكك صوء.  بؿـزفي صحـ مـ افصحقن،

 ِّ ُّ ُّٱؿول اهلل تعوػ ذم افؼرآن افؽريؿ: ٕن ادحؼؼغ ؿوفقا: وهذا خالف افتحؼقؼ،
ممو يدل ظذ أن ؿوبض افروح مالئؽي بعثفؿ اهلل  (٦٨اْلٍػام/ ) َّ نئ  مئ زئ رئ ّٰ

ؽ ثؿي ـذف ويعووكقكف. وؿقؾ: خيضعقن فف ذم هذا إمر، هؿ مؾؽ ادقت.وشقد تعوػ،

 . ادـؽر وافـؽر مالئؽي ـثرون يعؿؾقن بلمر

 وشٌؼ تػوصقؾف.  ويًلل افروح مع اجلًد ذم افؼز.

 حازات ومراحل متعددة لؾروح: 

 )افٌحر ؾؼد خؾؼ افروح ؿٌؾ خؾؼ اجلًد بلفػل ظوم. ( ظدم ظالؿي افروح مع اجلًد،1)

وعِّػ إشـود هذه افروايي ٕجؾ  (:172)ص  «افروح» ؿقؿ ذموؿول ابـ  (4/541ط ٕيب حقونقادح

 ظتٌي بـ افًؽـ، وأرضوة بـ ادـذر. 

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ٱُّٱؿول تعوػ: ( ظالؿي افروح مع ظومل افذر:2)
 (٨٩٨اْلغراف/ ) َّنئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ  ٍّ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   49   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ٓ يذـره أحد، ؾام ؾوئدتف؟  مو ، وهق«أفًً»هذه أيي تشر إػ ظفد  شمال:

روا اجلوا :  ِـّ بعٌ إكٌقوء ظؾقفؿ افًالم فؾتذـر هبذا افعفد، ؾنن ـوكقا كًقه ؾؼد ُذ

ومو ؾطر ظؾقف اإلكًون  .«أفًً» ظفد يؾطروا ظذ ادقؾ إػ ظوؿٌ –وإن كًقه  -ـام أهنؿ  بف.

 «أفًً» وشٌؼ تػصقؾ ظفد ؾعؾؿ أهنؿ ُظؾِّؿقه وأؿروا بف. يؽقن مـ جراء افتعؾقؿ وآثوره.
  .شوادقثوق افذي أخذه اهلل تعوفی مـ آدم وذريتف حؼ  » ُتً ؿقل ادمفػ:

 ( ظالؿي افروح بوجلـغ ذم بطـ أمف. 3)

 ( ظالؿي افروح بوفٌدن بعد افقٓدة. 4)

بحقٌ إن أصعي افروح متقؾرة  ( ظالؿي افروح مع اجلًد ذم ادـوم ظالؿي روح احلقوة،5)

واحلوصؾ أكف  يؿقت. ؾورؿف وابتعد ظـف، ؽر أن اإلكًون ٓ -افروح–إن ـون و ذم افٌدن،

 ومل يػورق روح احلقوة.  ؾورق ذم افـقم روح افتؿققز وروح افشعقر.

ظالؿي افروح مع افٌدن ذم ظومل افززخ: يشعر افروح بام يؼع ظذ افٌدن مـ افعذاب  (6)

ويًؿع افروح شالم مـ  عقن مـ افدؾـ.ويشعر افروح بؿق ادشقعغ بعد مو يرج وافـعقؿ.

وفؽـ ظالؿي افروح مع اجلًد هذه فقًً ظالؿي افتدبر  يًؾؿ ظذ صوحى افؼز.

اتػؼ أهؾ احلؼ ظذ أن اهلل تعوػ يقرث ادقً ذم افؼز حقوًة يشعر معف بوفؾذة و وافتكف.

 اهلل.  تقؿػ ؾقف اإلموم أبقحـقػي رمحف واختؾػقا: هؾ يعود افروح أم ٓ؟ وإمل.

إن أهؾ احلؼ اتػؼقا ظذ أن اهلل تعوػ خيؾؼ ذم ادقً كقع حقوة ذم » ؿول افعالمي ادقداين: 

افؼز ؿدر مو يتلمل ويؾتذ، فؽـ اختؾػقا ذم أكف هؾ تعود افروح إفقف أم ٓ؟ وادـؼقل ظـ اإلموم 

 (117)ذح افعؼقدة افطحوويي فؾؿقداين، صش. أيب حـقػي افتقؿػ

وإن ـوكً هذه اإلظودة ظٌورة ظـ تعؾؼ  ذي جوء ؾقف إظودة افروح،وشٌؼ احلديٌ اف

 افروح.

ظالؿي افروح مع افٌدن هذه أؿقى  ( ظالؿي افروح مع افٌدن ذم ظومل أخرة:7)

  يطرأ ظذ افٌدن وٓ ظذ افروح ذم أخرة. افعالؿوت؛ ؾنن ادقت ٓ

ظؾقفؿ افًالم ذم أظذ  يؼقل بعض أهؾ افعؾؿ ادعوسيـ ذم بوـًتون: أرواح إكٌقوء

مُتـَُح أرواح إكٌقوء ذم  وأرواح إصؼقوء ذم افًجغ.، وأرواح ادممـغ ذم افعؾقغ افعؾقغ،

 تتؿتع بوفـعقؿ.  ظومل افززخ أبداكو مثوفقي مـ ادًؽ وافؽوؾقرمموثؾي ٕبداهنؿ افعـكيي،



َ قيدةَ الع َ شرحَ   50   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ؾقًؿعقن  ؿقيي،يرى أـوبركو أن ظالؿي أرواح إكٌقوء مع أجًودهؿ ظالؿي ظؿقؼي 

 ويٌؾغفؿ ادالئؽي شالمـو مـ بعقد.  افصالة وافًالم ظـ ؿريى،

 حقاة الـبي صذ اهلل عؾقه وشؾم: 

إصوظي » مدة ضقيؾي ظذ اختالف أـوبركو مـ ظؾامء ديقبـد مع مـظؿي مضًؿد 

إصوظي »ؾلفػ أصحوب  وٓكغؾق فقؿؾـو: أفػً ذم هذا ادقوقع ظؼات افرشوئؾ. .«افتقحقد

اَكبر لے »و ،«ادًؾؽ ادلثقر»و ،«افؼقل اجلع»و ،«احلقوة بعد ادامت»مـفو:  ،رشوئؾ «قدافتقح
وأفػ معوروقهؿ رشوئؾ مموثؾي أمثول:  .(ـ اخلورج ظذ أـوبر أهؾ افعؾؿمَ « )بایغ لْن؟

رمحي »و فؾشقخ خوفد حمؿقد، «مؼوم احلقوة»و فؾشقخ هؾراز صػدر، «تًؽغ افصدور»

شي )درا «پذيرتؼرير دل »و ،«تًؽغ إذـقوء»اهد احلًقـل، وزد فؾشقخ حمؿ «وئـوتافؽ

  وكحقهو. ،«وة إكٌقوءحق»( وتالمس افؼؾقب

واحلقوة وادامة، ومًتؼر إرواح،  أصٌعً هذه افرشوئؾ افٌحٌ ذم افؼز وافززخ، 

 ؾريؼ مـفؿ أن أـوبر ديقبـد يرون رأهيؿ.ـؾ وادظك  وظالؿي افروح مع افٌدن وكحق ذفؽ.

رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف  أن وأصؾ آختالف كحـ ذم ؽـك ظـ اخلقض ذم هذه افتػوصقؾ.و

وهؾ يٌؾغ  يًؿع؟ افرووي ادطفرة أو ٓؿريى افتًؾقؿ حغ يًؾؿ ظؾقف مـ يًؿع وشؾؿ 

افصالة وافًالم مـ بعقد أو ٓ؟ وهؾ يـػع إذا ضؾى افشػوظي أو افدظوء مـف صذ اهلل ظؾقف 

وي ادطفرة أم ٓ؟ ذهى أـوبركو إػ شامع افصالة وافًالم وضؾى وشؾؿ بوفؼرب مـ افرو

 وأشوضغ إمي. ،أؿقال افػؼفوءو ،وافًـي ،افشػوظي وافدظو مـ ؿريى ذم وقء افؼرآن

 . «إصوظي افتقحقد»وخوفػفؿ ذم ذفؽ ظؾامء 
 أعض ما ُيستدل أه عذ حقاة األكبقا  عؾقفم الصالة والسالم: 

 دظقاهؿ بوٕحوديٌ افتوفقي: اشتدل ظؾامء ديقبـد ظذ 

إكٌقوء أحقوء ذم »ظـ أكس بـ موفؽ ؿول: ؿول رشقل اهلل صؾی اهلل ظؾقف وشؾؿ:  -1

 ؿول حًغ شؾقؿ ذم تعؾقؼف: إشـوده صحقح( ،3425)مًـد أيب يعذ، رؿؿ:ش. ؿٌقرهؿ ُيَصؾُّقن

وهذه  قوة،ويتعؾؼ افروح بوفٌدن ذم احل يدل احلديٌ ظذ أن إكٌقوء أحقوء ذم ؿٌقرهؿ،

 افعالؿي ذم افؼز. 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   51   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 يليت بوفعجوئى؟  :أي ،«يغرب» جوء ؾقف: ذم إشـوده أبق اجلفؿ إزرق بـ ظع، إيراد:

وروى  .«افثؼوت»وذـره ابـ حٌون ذم  .«صدوق» ؿول احلوؾظ ابـ حجر ؾقف: اجلوا :

ًَّ  ظـف مجوظي مـ ادحدثغ، خ صعقى )راجع: تعؾقؼوت افشقحديثف افشقخ صعقى إركموط. ـوح

 (4759إركوؤوط ظؾی صحقح ابـ حٌون، رؿؿ:

)أخٌور أصٌفون ٕيب كعقؿ  ٕيب كعقؿ. «أخٌور أصػفون» وتوبعف ظٌد اهلل بـ حمؿد بـ ُيقك ذم

 ، ترمجي ظٌد اهلل بـ إبراهقؿ بـ افصٌوح، ط: دار افؽتى افعؾؿقي، بروت(2/44

 ؾفق جمفقل.  تؾؿ بـ شعقد،يروي ظـف إٓ مً ٓ ذم إشـوده احلجوج بـ إشقد، إيراد:

جرير بـ  مـفؿ: روى ظـف ـثر مـ افـوس، احلجوج بـ إشقد راٍو ثؼي. اجلوا :

وفذا ؿول احلوؾظ  حوزم، ومحود بـ شؾؿي، وروح بـ ظٌودة، وظقًك بـ يقكس، وؽرهؿ.

 وؿول احلوؾظ ابـ حجر ذم يروي ظـف إٓ مًتؾؿ بـ شعقد. مـ ادًوحمي افؼقل بلكف ٓ افذهٌل:

ؿول أمحد: ثؼي ورجؾ صوفح. وؿول ابـ معغ: ثؼي. وؿول أبق حوتؿ: صوفح » :«فًون ادقزان»

 (2/175)فًون ادقزان․شافثؼوت»احلديٌ. وذـره ابـ حٌون ذم 

 ذم إشـوده مًتؾؿ بـ شعقد ؿد هيؿ.  إيراد:

خوفػ مًتؾؿ  :أي ربام خوفػ. وؿول: «افثؼوت»وذـره ابـ حٌون ذم  مل هَيِْؿ، اجلوا :

ُترير » ؿول افدـتقر بشور ظقاد، وصعقى إركموط ذم مصقى ؾقف. -مًتؾؿ-وهق ،صعٌيَ 

بؾ صدوق حًـ احلديٌ، ؾؼد وثَّؼف أمحد بـ حـٌؾ، وؿول افـًوئل وابـ » :«تؼريى افتفذيى

وؿول: ربام خوفػ. ش افثؼوت»معغ ذم روايي ابـ حمرز ظـف: فقس بف بلس. وذـره ابـ حٌون ذم 

وإكام خوفػ مًتؾؿ صعٌَي ذم حرف  ․ػ )ابـ حجر( ؾؽتى ربَّام وهؿؾلخذهو مـف ادصـ

ػ ؾقف صعٌي، وذـر ُيقی بـ معغ أن مًتؾؿ هق ادصقى، ؾؽون موذا؟ وؿول افذهٌل ذم  َصحَّ

 (3/366)ُترير تؼريى افتفذيىش. افؽوصػ: صدوق

 ؾروى مـؽر وكؽر. أتوه مؾؽون: وؿصي مًتؾؿ وصعٌي أكف حغ يقوع ادقً ذم افؼز،

تؽ جوءك مؾؽون أشقدانـإذا ووعً فِ » مًتؾؿ بـ شعٌد بؾػظ: .وهذا افؾػظ صحقح شؿَّ

وذم هذا مًتؾؿ بـ شعقد مصقى.  .«ؿثؾؽـإذا ووع فِ » ورواه صعٌي بؾػظ: وذو مغزى.

ب ُيقك بـ معغ مًتؾؿ بـ  وكًٌف احلوؾظ ابـ حجر إػ افقهؿ مـ ؽر مزر. شوحمف اهلل. ؾصقَّ

  (.27/430) ل فؾؿزي مع تعؾقؼوت افدـتقر بشور ظقادهتذيى افؽام شعقد. راجع:



َ قيدةَ الع َ شرحَ   52   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ربام وهؿ. ؾعؾؿ أن أن احلوؾظ ابـ حجر هقافذي وِهَؿ، وـتى:

أـثِروا افصالَة ظعَّ »ظـ أيب افدرداء ؿول: ؿول رشقل اهلل صؾی اهلل ظؾقف وشؾؿ:  -2

ًْ ظعَّ صؾقاُتف  يقَم اجلُُؿعي، ؾنكَّف مشفقٌد، َتشَفده ادالئؽُي، وإنَّ أحًدا فـ ُيصعِّ  ظعَّ إٓ ُظِرو

: وبعَد ادقت؟ ؿول: شحتی يػُرغ مـفو ًُ م ظؾی إرض أْن »، ؿول: ؿؾ وبعد ادقت، إنَّ اهلل حرَّ

ؾ أجًوَد إكٌقوء، ؾـٌِلُّ اهللِ حل  ُيرَزق ـُ )شــ ابـ موجف، ـتوب اجلـوئز، بوب ذـر وؾوتف صؾی اهلل ظؾقف وشؾؿ،  ش.تل

 (1637رؿؿ:

وفذا جوء افتكيح بعدم بذ  ظذ أن افصالة تعرض ظذ افروح مع اجلًد،دل احلديٌ 

اجلًد. ـام ظؾؿ أن افصالة تعرض ظذ اجلًد افعـكي، ٓ ظذ اجلًد ادثويل؛ ٕن اجلًد 

 ادثويل يٌؼك وإن بع اجلًؿ. 

وفؽـ وثؼف ـؾ مـ  وهق شعقد بـ أيب هالل. ويتؽؾؿ بعضفؿ ظذ أحد رواتف،

 موم افعجع، وابـ خزيؿي، وافٌقفؼل، واخلطقى افٌغدادي، وابـ ظٌد افز.واإل افدارؿطـل،

 (2/25)راجع: ُترير تؼريى افتفذيىوهق مـ رواة افصحقحغ.

َي يب ظـد »ؿول رشقل اهلل صؾی اهلل ظؾقف وشؾؿ:  -3 مررُت ظؾی مقشی  فقؾَي ُأْهِ

 (2375)صحقح مًؾؿ، رؿؿ:ش. افَؽثِقِى إمحِر، وهق ؿوئؿ يصع ذم ؿزه

  ؾعؾؿ مـف أن افروح ظذ صؾي بوفؼز. 

َمـ صؾَّی ظعَّ ظـد ؿزي شؿعتُف، ومـ »ؿول رشقل اهلل صؾی اهلل ظؾقف وشؾؿ:  -4

ؿول  ․)أخرجف أبق افشقخ ذم ـتوب افثقاب، وابـ حٌون ذم ـتوب ثقاب إظامل․شصؾی ظعَّ ِمـ بعقد ُأظؾِؿُتف

 (وشـده جقد(: 160افًخووي ذم افؼقل افٌديع )ص

 وهق جمروح.  ذم شـده: حمؿد بـ مروان افًدي افصغر، إيراد:

 وهق شـد صحقح. هذا ذم إشـود افٌقفؼل، وفقس ذم إشـود أيب افشقخ، اجلوا :

أبق افشقخ،  فف تؾؿقذان: -صقخ أيب افشقخ–ويرد ظؾقف أن ظٌد افرمحـ بـ أمحد إظرج 

و أبق  (،22/192) «توريخ اإلشالم»أمحد حمؿد بـ إبراهقؿ. ذـره افذهٌل ذم  أبق وافثوين:

وفؽـف جمفقل احلول ومًتقر؛  (، ؾؾقس جمفقل افذات.3/541) «ضٌؼوت ادحدثغ»كعقؿ ذم 

 فوإن روی ظـ» :«ذح كخٌي افػؽر»ؿول احلوؾظ ابـ حجر ذم  إذ مل يقثؼف أحد مـ ادحدثغ.

 (74، ص)ذح افـخٌيش.وهق ادًتقر ،إثـون ؾصوظدا ومل يقثَّؼ ؾفق جمفقل احلول



َ قيدةَ الع َ شرحَ   53   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
مًـد زموكف.  اإلموم، ،هق احلوؾظ ؿول افعالمي افذهٌل ذم أيب افشقخ: واجلوا  عـه:

 (3/105 )تذـرة  احلػوظ ثؼي ملمقن. ؿول ابـ مردويف:و

وحؽك افعالمي افذهٌل ظـ ظدد مـ ادحدثغ ؿقهلؿ ذم أيب أمحد حمؿد بـ أمحد بـ 

 (6/16ء)شر أظالم افـٌال متؼـ، ملمقن. حوؾظ ثؼي، إبراهقؿ:

)ؾتح  ․شمـ روی ظـف ثؼتون ؾؼد ارتػعً جفوفتف، وثٌتً ظدافتف»ؿول افدارؿطـل: و

 (2/54ادغقٌ 

 ش.كًٌف ابـ اَدّقاق ٕـثر أهؾ احلديٌ ـوفٌزار وافدارؿطـل» وؿول افعالمي افًخووي:

 (2/54)ؾتح ادغقٌ 

إذا روی ظـف وإكام ترتػع جفوفي  ادجفقل » وؿول افعالمي افزيؾعل وافعالمي افعقـل:

 (6/56وظؿدة افؼوري  .3/239ذح شــ أيب داود فؾعقـل  ․2/39)كصى افرايي ․شثؼتون مشفقران

ذم رواة افصحقحغ ظدد ـثر مو ظؾؿـو أن » وؿول افعالمي افذهٌل ذم موفؽ بـ اخلر:

أحًدا كص ظؾی تقثقؼفؿ، واجلؿفقر ظؾی أن مـ ـون مـ ادشويخ ؿد روی ظـف مجوظي، ومل 

 (88)مؼدمي ادصـػ ٓبـ أيب صقٌي، ص ش. يـؽر ظؾقف أن حديثف صحقحيلت بام

وإفقف ذهى افشقخ ظٌد اهلل بـ افصديؼ افغامري، وافشقخ حٌقى افرمحـ إظظؿل. 

 ظـ افشقخ حٌقى افرمحـ ؿقفف:، فؾذهٌل «افؽوصػ» يحؽك افشقخ حمؿد ظقامي ذم مؼدم

معتد بف إذا مل يلت بام يـؽر ظؾقف، وهق مؼٌقل ظـدي،  وأمو تقثقؼ ابـ حٌون إذا اكػرد: ؾفق»

إن اجلؿفقرظؾی ش: ادقزان»افذي يمدي إفقف رأي احلوؾظ ابـ حجر، ؾنكف أؿر ؿقل افذهٌل ذم 

أن مـ ـون مـ ادشويخ ؿد روی ظـف مجوظي، ومل يلت بام يـؽر ظؾقف، ؾحديثف صحقح، أؿره 

ـام تؼدم  ․شفق أوفی بوفؼٌقلاحلوؾظ ذم حؼ مـ مل يقثؼف أحد، ؾنذا ـون ابـ حٌون وثؼف: ؾ

 ( 55)مؼدمي افؽوصػ، صش. ، ومقاؾؼي صقخـو ظٌد اهلل افصديؼ فف33بعضف ذم ص

 -رمحف اهلل-ل ؾؼد ذهى ابـ ؿقؿ وأمو جمفقل احلو» :، ؿولوإفقف ذهى احلوؾظ ابـ ؿقؿ

 ومل يعؾؿ ؾقف جرح وٓ-2 ،إذا روی ظـف ثؼتون -1إػ أن اجلفوفي تزول ظـف، وُيتٍ بحديثف: 

 (1/477)ابـ ؿقؿ اجلقزيي وجفقده ذم خدمي افًـي ش. ؿدح

وخوفد بـ ظرؾطي ؿد روی ظـف ثؼتون: ؿتودة، وأبق »: «زاد ادعود» ؿقؿ ذمؿول احلوؾظ ابـ 

 (5/35)زاد ادعود ش.بؼ، ومل يعرف ؾقف ؿدح، واجلفوفي ترتػع ظـف بروايي ثؼتغ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   54   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
أهؾ احلديٌ ذم روايي افثؼي ظـ وؿد اختؾػ افػؼفوء و» ؿول احلوؾظ ابـ رجى احلـٌع:

رجؾ ؽر معروف، هؾ هق تعديؾ فف أم ٓ؟ وحؽك أصحوبـو ظـ أمحد ذم ذفؽ روايتغ. 

وحؽقا ظـ احلـػقي أكف تعديؾ، وظـ افشوؾعقي خالف ذفؽ. وادـصقص ظـ أمحد يدل ظذ 

مـف أكف مـ ظرف مـف أكف ٓ يروي إٓ ظـ ثؼي ؾروايتف ظـ إكًون تعديؾ فف، ومـ مل يعرف 

ذفؽ ؾؾقس بتعديؾ، وسح بذفؽ ضوئػي مـ ادحؼؼغ مـ أصحوبـو وأصحوب افشوؾعل. 

ؿول أمحد ذم روايي إثرم: إذا روی احلديٌ ظٌد افرمحـ بـ مفدي ظـ رجؾ ؾفق حجي. وؿول 

ذم روايي أيب زرظي: موفؽ بـ أكس إذا روی ظـ رجؾ ٓ يعرف ؾفق حجي. وؿول يعؼقب بـ 

: متی يؽقن افرجؾ معروًؾو؟ إذا روی ظـف ـؿ؟ ؿول: إذا روی صقٌي: ؿؾً فقحقك بـ معغ

جمفقل. ؿؾً: ؾنذا روی  ظـ افرجؾ مثؾ ابـ شريـ وافشعٌل، وهمٓء أهؾ افعؾؿ ؾفق ؽر

ظـ افرجؾ مثؾ شامك بـ حرب وأيب إشحوق؟ ؿول: همٓء يروون ظـ جمفقفغ. اكتفی. 

ع افذي تٌعف ظؾقف  ادتلخرون أكف وهذا تػصقؾ حًـ، وهق خيوفػ إضالق حمؿد بـ ُيقی افذه

)ذح ظؾؾ افسمذي، ٓبـ رجى احلـٌع ش. ٓ خيرج افرجؾ مـ اجلفوفي إٓ بروايي رجؾغ ؾصوظدا ظـف

1/80-82) 

وهق أمحد بـ بـدار بـ  ا آخر فألظرج،تؾؿقذً  «توريخ اإلشالم»ذـر افعالمي افذهٌل ذم 

 ، ط: دار افغرب اإلشالمل(.8/132 خ اإلشالميتور)ثؼي.ـون و ، ومًـدهو ،فونٌوؿول: صقخ أص إشحوق،

   بـ حجر:اؾؼول احلوؾظ  وظؾقف وصػ ظدد مـ ادحدثغ إشـود أيب افشقخ بوجلقدة.

َمـ صؾَّی ظعَّ ظـد ؿزي َشِؿعتُف، »وأخرجف أبق افشقخ ذم ـتوب افثقاب بًـد جقد بؾػظ: »

ْغُتف  (6/488)ؾتح افٌوري  ش.ومـ صؾی ظعَّ كوِئًقو ُبؾِّ

 (160)افؼقل افٌديع، صش.وشـده جقد» ؿول افعالمي افًخووي:

، ـتوب افصالة، بوب 2/479)مرؿوة ادػوتقح.«شـد أيب افشقخ جقد» و:وؿول ادال ظع افؼوري أيًض 

 افصالة ظؾی افـٌل صؾی اهلل ظؾقف وشؾؿ وؾضؾفو(

ظذ هذا  «ؾافرؾع وافتؽؿق» ؽدة رمحف اهلل ذم تعؾقؼف ظذ ُتدث افشقخ ظٌد افػتوح أبق 

ذم وقء ظدد مـ إدفي، –وأـد ذفؽ افشقخ  صػحي. 18ذم  و جومعً و ضقياًل ادقوقع ـالمً 

ؾنذا ظؾؿ هذا ـؾف، اتضحً وجوهي مو أثٌتف مـ أن مثؾ » واكتفك إػ افؼقل: وأؿقال ادحدثغ.

ن، أو افٌخوري، أو أيب زرظي، أو أيب حوتؿ، أو ابـف، أو ابـ يقكس ادكي افصدذم، أو ابـ حٌو

ابـ ظدي، أو احلوـؿ افؽٌر أيب أمحد، أو ابـ افـجور افٌغدادي، أو ؽرهؿ ممـ تؽؾؿ أو أفػ 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   55   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ُيَعدُّ شؽقهتؿ ظـف مـ  ،ذم افرجول، إذا شؽتقا ظـ افراوي افذي مل ُيرح ومل يلت بؿتـ مـؽرٍ 

و أو بوب افتقثؼ وافتعديؾ، وٓ يعد مـ بوب افتجريح وافتجفقؾ، ويؽقن حديثف صحقحً 

)تعؾقؼوت افرؾع ش. و أو ٓ يـزل ظـ درجي احلًـ؛ إذا شؾؿ مـ ادغومز، واهلل تعوفی أظؾؿحًـً 

 (246وافتؽؿقؾ ذم اجلرح وافتعديؾ، ص

ؾِّؿ ظعَّ إٓ ردَّ اهلل ظعَّ ُروِحل حتی أُردَّ ظؾقف افًالمَ » -5 ًَ )شــ أيب داود، ش. مو مـ أحد ُي

 وإشـوده حًـ(، 2041ـتوب ادـوشؽ، بوب زيورة افؼٌقر، رؿؿ:

روحل مـ ؿٌُؾ. أو ادراد  ؿد رد اهلل ظعَّ  :أي شردَّ اهللُ ظعَّ ُروِحل» ذم ؿقفف: «ؿد» يؼدر

 برد افروح رد افـطؼ. 

ٌَؾُِّغقيِن »ظـ ظٌد اهلل بـ مًعقد ريض اهلل ظـف:  -6 إن هلل مالئؽًي شقَّوِحغ ذم إرض ُي

وإشـوده  ․1282وب افًالم ظؾی افـٌل صؾی اهلل ظؾقف وشؾؿ، رؿؿ:)شــ افـًوئل، ـتوب افًفق، ب ش.مـ أمتل افًالمَ 

 ، وؽرهؿ(2816، وافدارمل، رؿؿ:914وأخرجف ابـ حٌون ذم صحقحف، رؿؿ: ․صحقح

ـُ   وصػوء. واإلجوبي ظـفو ؾقف ـػوييٌ  ،واإليرادات ى حقل تصحقح هذه افروايوت،تِ ومو 

 أين مستؼر األرواح؟: 

 م ذم أظذ افعؾقغ.( أرواح إكٌقوء ظؾقفؿ افًال1)

 ( أرواح ادممـغ ذم افعؾقغ.2)

 ( أرواح افؽػور ذم افًجغ.3)

دمؾس أرواح افشفداء ذم مؼوظد مرُيي  :أي أرواح افشفداء ذم جقف ضر خي. (4)

  ذم ضوئرات متشؽؾي ذم ُصَقر ضققر خي تطر مـ ادطورات افػخؿي ادعؾؼي ُتً افعرش.

و ؿـوديؾ معؾؼي بوفعرش، تنح مـ اجلـي حقٌ أرواحفؿ ذم جقف ضر خي، هل»

 (1887)صحقح مًؾؿ، رؿؿ: .شصوءت، ثؿ تلوي إػ تؾؽ افؼـوديؾ

ؾعقوفؿ اهلل تعوػ ظـ أجًودهؿ مرـٌو  بلجًودهؿ ذم شٌقؾ اهلل، وحك افشفداءُ 

 ا. خرً 

ظـ ابـ ظٌوس ريض اهلل ظـفام ؿول: ؿول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ:  إيراد:

فد» ٌٍَّي َخياَء، خيرج ظؾقفؿ رزُؿفؿ بؽرًة وظشق و -هنٍر بٌوب اجلـي-اُء ظَؾی بورق افشُّ  ش.ذم ُؿ

دل احلديٌ ظذ أن افشفداء ظذ  .وؿول احلوـؿ: صحقح ظؾی ذط مًؾؿ. وواؾؼف افذهٌل( ․2403)ادًتدرک فؾحوـؿ، رؿؿ:

  أبقاب اجلـي؟



َ قيدةَ الع َ شرحَ   56   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
افشفداء افذيـ مل ُيًتشفدا أو  همٓء افشفداء ادحٌقشقن ذم حؼقق افعٌود، اجلوا :

 وكحقمهو.  ،أو بطـ ،ذم معرـي وجفود، وإكام كوفقا ثقاب افشفودة دقهتؿ ذم ضعـ

إكام كًؿي ادممـ ضٌر َتعُؾؼ ذم صجر اجلـي »ؿول رشقل اهلل صؾی اهلل ظؾقف وشؾؿ:  إيراد:

، وإشـوده صحقح ظؾی ذط 15776)مًـد أمحد، رؿؿ:․شحتی ُيرِجَعفو اهلل ظزَّ وجؾَّ إفی جًده يقَم افؼقومي

ؾام وجف ختصقص  دل احلديٌ ظذ أن ظومي ادًؾؿغ هلؿ مرـى افطققر اخلي، .افشقخغ(

   افشفداء بذفؽ؟

وهؿ افذيـ ؿضقا حقوهتؿ ـؾفو ذم  ادراد هبؿ ادممـقن افؽومؾقن ؽر افشفداء، اجلوا :

وفؽـ صتون  افطر اخلي. ؾفؿ ُيظقن بؿرـى ظٌودة اهلل وضوظتف وذـره، ومل يٌوفقا بقء.

ؿ افتػووت ذم افدرجوت حًى إظامل. أو ادراد بودممـغ ومـ ادًؾَّ  بغ مرـى ومرـى.

، أو أن افشفداء وادممـقن ـالمفام مرـٌفام ذم صقرة ضر خي، افؽومؾغ افشفداء ادممـقن

، ودرجي أو يػرق ذم مؼوظد مرـى واحد: افدرجي إوػ وفؽـ صتون بغ مرـى ومرـى.

 واهلل أظؾؿ.  إظامل، وافدرجي افًقوحقي.

 ادستثـون من السمال يف الؼز: 

 يًتثـك بعض افـوس مـ افًمال ذم افؼز، ومـفؿ:

 ؾال يًلفقن، وإكام يًلل ظـفؿ.  إكٌقوء ظؾقفؿ افًالم، -

 ؾام شٌى اشتعوذة افـٌل مـ ظذاب افؼز؟ إيراد:

 ا. وصؽرً  ، وإظرابو ظـ ظجزه، ٕمتفاشتعوذ افـٌل تعؾقاًم  اجلوا :

 ٕن ادالئؽي معصقمقن مثؾ إكٌقوء ظؾقفؿ افًالم.  ُيًلفقن؛ ؾال ،ادالئؽي -

وتقؿػ  يًلُل ذم افؼز، افصٌل ٓ جوء ذم رووي افطوفٌغ فإلموم افـقوي رمحف اهلل: -

 ذم ادجـقن. 

ضػول، ومـ موت وادقً يقم اجلؿعي، وإ س ظؾقف ادطعقن، وادٌطقن، وادرابط،وؿِ 

 :ومـ ؿرأ ؿٌؾ مقتف ؾجلًة: مـ شؼقط جدار ظذ أحد ؾامت ُتتف، أو مقت اصطدام افًقورة،

ومـ يؼرأ شقرة ادؾؽ ـؾ  ومـ يقاطى ظذ صالة افضحك، ،(٨اإلخًلص/ ) َّ يل ىل مل خل ُّٱ

 ُيًلفقن ذم افؼز.  ؾفمٓء ٓ فقؾي،



َ قيدةَ الع َ شرحَ   57   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 د ذم بوب افشفودة مػصال.افشقخ ظٌد احلقل ذم هومش ذح ادقضو فإلموم حمؿ وشوؿف

وذـر افعالمي  .شأبقاب افًعودة بلشٌوب افشفودة» شامهو: وأظد افعالمي افًققضل رشوفي ؾقف،

 ُيًلل ذم افؼز، بوب مـ ٓ «ذح افصدور بؼح حول ادقتك وافؼٌقر»ذم  لافًققض

 ٌَ  افقاردة ذم ظدم شمال همٓء ذم افؼز.  إحودي

وفؽـ يؾفؿقن بلن ُيقٌقا ـذا وـذا، ـام يعؾؿ  فصغر،وذهى بعض احلـػقي إػ شمال ا

  افصٌل ذم افدكقو.

ِؿِف  فؿافؾّ » هريرة ريض اهلل ظـف يدظق فؾصغر ؾقؼقل: ـون أبق ؿول شعقد بـ ادًقى:

 (1419)افًـي فعٌد اهلل بـ أمحد، رؿؿ: .شظذاب افؼز

 : ادراد بوفعذاب وحشي افؼز.اجلقاب ظـف

 َّ مم  خم حم ُّٱؿول تعوػ: ل ذم افؼرآن افؽريؿ،وؿد ورد افتكيح بوفًما
 وهق يشؿؾ أخرة وافؼز. (. ٩٨اْلجر/ )

ظؾقف وشؾؿ إذا ؾرغ ظـ دؾـ ادقً وؿػ ظؾقف،  ـون افـٌلُّ صؾی اهلل وذم احلديٌ:

ئَُؾ »ؾؼول:  ًْ  (3221)شــ أيب داود، رؿؿ: ش.اشتغِػُروا ٕخقؽؿ وَشُؾقا فف بوفتَّثٌِقً، ؾنكَّف أَن ُي

ؿول  يًلل ظـفو، ورد افًمال ذم جوكى، وورد ذم جوكى آخر أن افذكقب ٓد: إيرا

 (٠٩الرمحٌ/ ) َّ جل مك لك  خك حك جك مق حق ٱُّٱ تعوػ:

 يًلل بعد افٌعٌ.  ُيًلل ذم افؼز، وٓ :(1اجلقاب )

 تقبقخ ل شماللوُيً شمال اشتخٌور. -2 شمال تقبقخ. -1( افًمال ظذ كقظغ: 2)

 ذم أخرة. 

ؿول بعض أهؾ  دًؾؿغ وادـوؾؼغ، ؾفؾ ُيًلل افؽوؾُر ذم افؼز أم ٓ؟يًلل ظومي ا 

ؾامذا ُيًلل ظـف؟وهذا  وأمو مـ ـون ذه مؼطقظو بف، افعؾؿ: ُيًلل مـ مجع بغ اخلر وافؼ،

ؾحقٌ ورد احلديٌ بًمال ادـوؾؼ ورد ـذفؽ بًمال  افؼقل وعقػ، ومعورض فألحوديٌ.

ش. وإن افؽوؾر يؼقل: هوه هوه هوه، ٓ أدري»  شــف:ؾؼد شٌؼ حديٌ أيب داود ذم افؽوؾر،

 . وإشـوده صحقح(4753)رؿؿ:

 

 

 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   58   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ٌْ ُخَفِر انلِّْْيَانِ  -89  ْو ُخْفَرٌة ِي

َ
ََِّة، أ ٌْ ِرَياِض اْْلَ  .(1)َواهَْقْْبُ َروَْعٌة ِي

 

 افؼز رووي مـ ريوض اجلـي أو حػرة مـ حػر افـران: 

افؼز رووي مـ ريوض اجلـي، أو حػرة مـ حػر » ؿول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ:

، وإشـوده وعقػ فضعػ ظٌقد اهلل بـ ظٌد افقفقد افقصوذم. وادعجؿ إوشط فؾطزاين، 2460)شــ افسمذي، رؿؿ:ش. افـور

 ، وإشـوده وعقػ أيًضو فضعػ حمؿد بـ أيقب بـ شقيد(8613رؿؿ:

ظؾقف وشؾؿ ؿول: حغ ُيقى ظـ افزاء بـ ظوزب ريض اهلل ظـف ظـ افـٌل صذ اهلل 

أن صدق ظٌدي، ؾلؾرصقه » كودى مـوٍد مـ افًامء: وو صحقحً ادممـ ذم ؿزه ظـ إشئؾي جقابً 

وحغ يؼقل افؽوؾر ذم اجلقاب ظـ  ش.مـ اجلـي، وأفًٌقه مـ اجلـي، واؾتحقا فف بوًبو إػ اجلـي

ـذب، ؾوؾرصقا فف مـ افـور، » كودى مـوٍد مـ افًامء: شهوه هوه ٓ أدري» شمال ادـؽر وافـؽر:

واؾتحقا فف بوًبو إػ افـور، ؾقلتقف مـ حرهو، وشؿقمفو، ويضقؼ ظؾقف ؿزه حتك ختتؾػ ؾقف 

 ، ورجوفف رجول افصحقح( ، ؿول افشقخ صعقى إركوؤوط: إشـوده صحقح 18534، رؿؿ: )مًـد أمحدش. أوالظف

أخرة، ؾنن يـٍ مـف ؾام بعده افؼز أول مـوزل »وؿول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: 

. مًـد 4267. شــ ابـ موجف، رؿؿ:2308)شــ افسمذي، رؿؿ:ش.أين مـف، وإن مل يـٍ مـف، ؾام بعده أصد مـف

 .. وإشـوده صحقح(454أمحد، رؿؿ:

                                                 
 25، 19، 18، 12، 6، 5، 4، 1. وذم 2شؼط مـ ش وافؼز رووي مـ ريوض اجلـي أو حػرة مـ حػر افـران»( ؿقفف 1)
. وادثًٌ مـ بؼقي افـًخ.وٓ يي ادػفقمش. افـران»بدل ؿقفف ش افـور»



َ قيدةَ الع َ شرحَ   59   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ْعَىاِل يَْوَم امِْقيَاَوِة، َوامَْعْرِض ، (1)َوًُْؤِوُي بِاْْلَْعِث  -99

َ
َواْْلَِساِب،  ،وََجَزاِء اْْل

اِط  ،َوقَِراَءِة امِْكتَاِب، َواثلََّواِب  َ .(2)َوالِْىْْيَانِ  ،َوامِْعَقاِب، َوالِّصر
 

 أمور ثامكقة تؼع يوم الؼقامة: 

 ع يقم اًم٘مٞماُمة: ذيمر اعم١مًمػ ذم هذا اًمٜمص صمامٟمٞمة أُمقر شم٘م

 ىمال شمٕمامم: وآضمتامع ًمٚمحساب واًمٙمتاب، احلٞماة سمٕمد اعمقت، :اًمبٕمث: أي -1

 (٨٢اْلقرة/ ) َّ حط مض خض حض جض مص خص  مسحص خس حسٱُّٱ

 مس خس حس مخجس جخ مح جح مج  حج مث هت ختمت حت جت هب مب خب ٱُّٱوىمال شمٕمامم:

 (٧اتلغابي/ ) َّ حص

 (٧اْلج/ ) َّ يي  ىي مي خي حي جي ٱُّٱوىمال شمٕمامم:

 (٦١املؤوٌون/ ) َّ حض جض مص خص حص ٱُّٱوىمال شمٕمامم:

 مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ ٱُّٱوىمال شمٕمامم:

 (يس) َّ حك جك مق  حق مف خف حف جغمغجف

 (٤٤ق/ ) َّ جت هب مب خب جبحب هئ  مئ خئ حئ ٱُّٱوىمال شمٕمامم:

طمتك  ،صمؿ اًمٕمٔمؿ واًمٚمحؿ ،واعمْمٖمة ،واًمٕمٚم٘مة ،ٓمة٘ميٛمر اًمبنم سمٛمراطمؾ خمتٚمٗمة ُمـ اًمٜم يمام

ويٛمر سمٛمراطمؾ خمتٚمٗمة  صمؿ يبغم ضمسده سمٕمد اعمقت،خيرج إمم اًمٕمامل ذم صقرة سمنم طمسـ اخلٚمؼ، 

 يٛمر ضمسده سمٛمختٚمػ اعمراطمؾ، ،، يمذًمؽ إذا أراد اهلل شمٕمامم سمٕمثفويٜمتٝمل إمم أن يٙمقن شمراسما

 ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن ٱُّٱويٕمقد إمم صقرشمف إصٞمٚمة. ىمال اهلل شمٕمامم:
 حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي
(امقياوة) َّ  مح جح مج

 َّ زئ رئ ّٰ ِّ ٱُّٱىمال شمٕمامم: ء إقمامل احلسٜمة واًمسٞمئة يقم اًم٘مٞماُمة،ضمزا -2
 (٨٤الواقعة/)

                                                 

 ش.َّ يي  ىي مي خي حي جي ُّٱىمال اهلل شمٕمامم: »سمٕمده زيادة  19( ذم 1)

سمٕمده زيادة  19وذم ش. قمامل اعم١مُمٜملم ُمـ اخلػم واًمنم واًمٓماقمة واعمٕمّمٞمةيقزن سمف أش: »اعمٞمزان»سمٕمد ىمقًمف 17، 4، 1( ذم 2)

وُما أصمبتٜماه ُمـ سم٘مٞمة اًمٜمسخ.ش.  َّرن مم ام ُّٱطمؼ ًم٘مقًمف شمٕمامم: »



َ قيدةَ الع َ شرحَ   69   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (٦٧اغفر/ ) َّيم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ٱُّٱوىمال شمٕمامم:

 نن من زن رن مم ام  يل ىل مل ىكيك مك لك اك يق ىق ُّٱوىمال شمٕمامم:
 (٦١١اْلًعام/ ) َّ ىن

 (٧اتلحريه/ ) َّ مل خل حل جل مك خكلك حك جك مق حق  مف  ٱُّٱوىمال شمٕمامم:

 (١٦اجلجه/ ) َّ زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك ٱُّٱوىمال شمٕمامم:

 (٦٢اْلاقة/ ) َّ ىل مل يك ىك مك لك ُّٱ:، ىمال شمٕمامماًمٕمرض قمغم اهلل شمٕمامم -3

 (٤٢الكهف/ ) َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر  ٱُّٱ:ىمال شمٕماممو

 نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت ٱُّٱىمال شمٕمامم: طمساب أقمامل اًمٕمباد، -4
 (االنشقاق) َّ يث ىث

 (٨١اْلاقة/ ) َّ يي  ىي ني مي زي ٱُّٱوىمال شمٕمامم:

 (٦٦٧املؤوٌون/ ) َّمف خف حف جف ٱُّٱٕمامم:وىمال شم

 (٨٧اجلبأ/ ) َّ مض خض حض  جض مص ٱُّٱوىمال شمٕمامم:

 هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي  ُّٱيمؾ واطمد صحٞمٗمة أقمامًمف، ىمال اهلل شمٕمامم: ةىمراء -5
 (اإلرساء) َّ مت  خت حت جت هب مب خب حب جب

  نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب ٱُّٱوىمال شمٕمامم:
 (٤٤الكهف/ ) َّ رن مم ام يل ملىل  يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث

 (٣١امقىر/ ) َّ مي خي حي جي ٱُّٱوىمال شمٕمامم:

 يي ىي ني مي ُّٱىمال اهلل شمٕمامم: صمقاب إقمامل احلسٜمة وقم٘ماب إقمامل اًمسٞمئة، -6
 (الزلزمة) َّ  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ

 (٧اإلرساء/ ) َّمت خت حت هبجت مب خب حب ٱُّٱوىمال شمٕمامم:

 نن من زن رن مم ام  يل ىل مل ىكيك مك لك اك يق ىق ُّٱوىمال شمٕمامم:
 (٦١١اْلًعام/ ) َّ ىن

 زن رن مم ام  يل ىل مل ىكيك مك لك اك ٱُّٱىمال اهلل شمٕمامم: اعمرور سماًمٍماط، -7
 (مريه) َّ مي زي ري  ٰى ين ىن نن من

 ا. سمٚمٖمت إطماديث  اًمقاردة ذم اًمٍماط طمد اًمتقاشمر، وؾمٞم٠ميت شمٗمّمٞمٚمف ٓطم٘مً 
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 ىمال اهلل شمٕمامم: وزن إقمامل ًمبٞمان ُمدى طمسـ أقمامل اًمٕمباد وىمبحٝما يقم اًم٘مٞماُمة، -8

 جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من رنزن مم امُّٱ
 (اْلعراف) َّ خب حب جب هئ مئ خئ  حئ

 نئ مئ  زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ُّٱوىمال شمٕمامم:
 (٤٧اْلًبياء/ ) َّ  يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ

 ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث  ُّٱوىمال شمٕمامم:
 (امقارعة) َّ رن  مم

 معاٍن عدة لؾبعث:

  همراسًما. أي: وم٠مرؾمؾ اهلل)١٦املائدة/ ( َّ مع جع مظ ٹٱٹٱُّٱ ( اإلرؾمال،1اًمبٕمث )

 (٨اجلىعة/ ) َّ يه ىه مه جه ين ىن من ٱُّٱوىمال شمٕمامم:

ي: أ( ٦٤الكهف/ ) َّخئ حئ  جئ يي ٹٱٹٱُّٱ ( سمٛمٕمٜمك اإلي٘ماظ،2)

 أي٘مٔمٜماهؿ ُمـ اًمٜمقم. 

  إضمساد. وهق اعمراد هٜما. ( اإلطمٞماء سمٕمقد إرواح إمم3)

 األجزاء األصؾقة يف اجلسد اإلكساين:

.اعمٚمؽ سماعم ف( اًمؽماب اًمذي قمجٜم1)   ٜملِّ

ُما ُمـ ُمقًمقد »أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىمال: ىمال رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:قمـ 

، وًمٙمٜمف ٓ يّمح، ذم إؾمٜماده حمٛمد سمـ إؾمحاق سمـ إسمراهٞمؿ 2/289)طمٚمٞمة إوًمٞماء ش. ُمـ شُمراب طُمْٗمَرشمِفف إٓ وىمد ُذرَّ قمٚمٞم

 (3/478 إهقازي ُمتٝمؿ سمقوع احلديث، يمام ذم اعمٞمزان

وم٘مال اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  دومـ طمبٌم ذم اعمديٜمة، :ٜمفقمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمو

. وإؾمٜماده وٕمٞمػ ًمْمٕمػ قمبد اهلل سمـ قمٞمسك 14922)اعمٕمجؿ اًمٙمبػم ًمٚمٓمؼماين، رىمؿ:ش. دومـ سماًمٓمٞمٜمة اًمتل ظمٚمؼ ُمٜمٝما»

 اخلزار(.

وذم طمديث أيب  ا،اًمدرداء ريض اهلل قمٜمٝمام أيًْم  ؾمٕمٞمد اخلدري، وأيب أيبروي قمـ و

وذم طمديث أيب اًمدرداء  وهق وٕمٞمػ. -واًمد قمكم سمـ اعمديٜمل– ؾمٕمٞمد اخلدري قمبد اهلل

، ًمٚمٝمٞمثٛمل يمذا ذم جمٛمع اًمزوائد وصم٘مف اًمٕمجكم، ووٕمٗمف اجلٛمٝمقر. إطمقص سمـ احلٙمٞمؿ،

3/42. 
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 ․( إضمزاء اعمقضمقدة اعمتٙمقٟمة ُمـ اعمٜمل2)

(3)  ًٓ  (1)․إضمزاء اًمتل شمٕمّٚمؼ هبا اًمروح أّو

 ل العؾم: الػرق بػ البعث واإلعدام، وأقوال أه

يٚمزم إقمادة  ومال اإلومٜماء شمٗمريؼ إضمزاء، واًمبٕمث مجع إضمزاء. ىمال سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ:

 اعمٕمدوم قمغم هذا اًم٘مقل. 

 ٰذ ُّٱٱ:(فىمقًم )إمم َّٱمم خم حم جم يل ُّٱىمّمة إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمسالم: :(1اًمدًمٞمؾ)
ق أضمزاء اًمٓمٞمقر، .(٨١١اْلقرة/ )َّزئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  اعمراد سمف: ومرَّ

 ويٓمٚمؼ قمٚمٞمف اًمبٕمث.  ﴾ وهذا إقمادة اًمروح،زئ رئ ّٰ ِّ. ﴿ وهق اإلومٜماء

 زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ٱُّٱىمال اهلل شمٕمامم: ىمّمة قمزير قمٚمٞمف اًمسالم، :(2اًمدًمٞمؾ )
 مج حج  هتمث مت خت جتحت هب مب خب حب جب مئهئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي
 جغ  مع جع حطمظ مض خض حض جض مص  خص حص مس خس حس مخجس جخ مح جح

 هل مل خل  حل مكجل لك خك حك جك مق  حق مف حفخف جف مغ
(٨٣٤قرة/ اْل) َّ خن حن جن مم خم حم جم

 ظمٚم٘مف ُمرة أظمرى، واإلومٜماء:هق إقمدام إضمزاء.  ُمٕمٜمك اًمبٕمث: وىمال سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ:

(الرمحي) َّ رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ ٱُّٱ: (1اًمدًمٞمؾ)
 شمٗمٜمك أضمزاء اجلٛمٞمع، وٓ :أي( ١اْلديد/ ) َّلك خك حك جك مق ُّٱ: (2اًمدًمٞمؾ)

 يب٘مك إٓ اهلل شمٕمامم. 

 :أي (٦١٤اْلًبياء/ ) َّ رب يئ ىئ مئنئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٱُّٱ:(3اًمدًمٞمؾ)

 خيٚمؼ اًمٕمامل ُمـ ضمديد يمام ظمٚم٘مف أول ُمرة. 

، عمٕمرومة آظمتالف ذم يمٞمٗمٞمة 211)راضمع: اًمٜمؼماس، ص اظمتاره إُمام احلرُملم. اًم٘مقل اًمثاًمث: اًمتقىمػ.

 اإلومٜماء واإلقمادة(

واًمٜمٗمس  ويمالمها وماٟمٞمان. مها ٟمٗمس وروح، وىماًمقا: ٓ طمنم وٓ ٟمنم. ىمال اًمٓمبٞمٕمٞمقن:

                                                 
اظمتٚمػ ذم إضمزاء إصٚمٞمة، وم٘مٞمؾ: هل إضمزاء اًمتل شمٕمٚمؼ هبا اًمروح »( ىمال اًمٕمالُمة حمٛمد قمبد اًمٕمزيز اًمٗمرهاوي: 1)

اعمٜمل، وىمٞمؾ: اًمؽماب اًمذي يٕمجٜمف اعمٚمؽ سماعمٜمل...، وىمٞمؾ: هل اًمتل يماٟمت ُمقضمقدة ذم  أوًٓ، وىمٞمؾ: هل اعمتٙمقٟمة ُمـ

(219)اًمٜمؼماس، صش. اًمِمخص ىمبؾ أن يٖمتذي، وي٘ماسمٚمٝما إضمزاء اًمٗمْمٚمٞمة احلاصٚمة سماًمٖمذاء
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يتٙمقن ُمـ إظمالط واًمروح هقاء  وم٢مذا ومٜمٞمت سم٘مل اًمروح وم٘مط، رك وشمتٍمف،اًمتل شمد

 واحلٞماة اإلٟمساٟمٞمة قمبارة قمـ شمقازن احلرارة واًمؼمودة، واهلقاء. ،إرسمٕمة: اًمٜمار، واعماء، واًمٓملم

خيٗمك  ا. وٓويٜمتٝمل اًمروح أيًْم  اًمٜماؿمئ ذم سمدن اإلٟمسان. وم٢مذا ُمات اإلٟمسان، سمرَد واٟمتٝمك.

 ٕمٞملم هذه.سمٓمالن ٟمٔمرة اًمٓمبٞم

ا أن طمٞماة اإلٟمسان ُمـ ضمديد يٓمٚمؼ قمٚمٞمف اإلقمادة. وأُما ًمق ؾمٚمٛمٜما ومرًو  :(1إيراد )

 ي٘مبؾ اإلؿمارة، واعمٕمدوم ٓ اإلٟمسان اًمذي اٟمٕمدم، وم٢مقمادشمف إقمادة اعمٕمدوم. وٓ إقمادة ًمٚمٛمٕمدوم.

 وهمػم حمٗمقظ، ومٙمٞمػ يٕماد؟ 

ّمات، (:2إيراد) ٚمق يماٟمت إقمادة وموقمٚمٞمف  يٕملم وىمت إؿمٞماء، :أي اًمقىمت ُمـ اعمِمخِّ

يّمح أن  وٓ ومتٙمقن اإلقمادة اسمتداء، ًمزم إقمادة اًمقىمت اًمذي يمان ومٞمف زيد، اعمٕمدوم يمزيد ُمثال،

 شمتحقل اإلقمادة ُمبدأ. 

ّما :(1اجلواب) ًمق  :أي ت ًمٙمان زيد اًمٞمقم همػمه ذم إُمس.ًمق يمان اًمقىمت ُمـ اعمِمخِّ

ؾ سمف أطمد؛ ومثبت أن ومل ي٘م ًمٙمان زيد اًمٞمقم همػم زيد سمإُمس، يمان اًمقىمت ُمـ اعمِمخّمات،

 اًمقىمت ًمٞمس ُمـ اعمِمخّمات.ويٕماد اجلسد ُمع اًمروح سمدون إقمادة اًمقىمت. 

ؾمبؼ ذم اعمقت ىمقٓن: اعمقت شمٗمريؼ إضمزاء أو اإلقمدام؟ وم٢مذا ىمٚمٜما: اعمقت  :(2اجلواب)

ومٚمق ُمات أطمد و أيمٚمف  وإن مل ٟمٕمٚمٛمٝما. ضمزاء ُمقضمقدة،ؼ إضمزاء، مل شمٙمـ إقمادة؛ ٕن إشمٗمري

ا، وم٢من اهلل شمٕمامم قمغم قمٚمٍؿ سمإضمزاء: إمم أيـ وصٚمت؛ ٕن أطمرق ومّمار رُمادً  أو احلٞمقاٟمات،

قمٚمؿ اهلل شمٕمامم حمٞمط سمٙمؾ ذرة ُمـ ذرات اًمٕمامل. ومٞم٠مُمرها اهلل شمٕمامم سمآضمتامع. و اضمتامع هذه 

 إضمزاء هق اًمبٕمث واحلنم. 

 ٕمدوم ٓوأُما اًم٘مقل سم٠من إقمادة اعم وقمغم اًم٘مقل اًمثاين، اًمبٕمث قمبارة قمـ إقمادة اعمٕمدوم.

اْلًعام/ ) َّمغ  جغ ُّٱوىمقًمف: ومٜم٘مقل: أي طماضمة إمم إُمر، ا سمف،يٙمقن ُم٠مُمقرً  ٕٟمف ٓ يّمح؛

 ٓ أُمر. يمٜماية قمـ اًمنقمة، (٧١

أُمر ومٞمٙمقن أُمرا ًمٚمٛمٕمدوم ( ٧١اْلًعام/ ) َّمغ  جغ ُّٱا أن ىمقًمف:وًمق ؾمٚمٛمٜما ومرًو 

ـمقن همػم ومٛمثال ٟم٘مقل: أومال ويّمح ظمٓماب اعمقضمقد اًمٕمٚمٛمل، اعمقضمقد ذم اًمٕمٚمؿ اإلهلل،

وهذا  سم٠من اإلؿمارة إمم أطمدمها ذم قم٘مٚمٜما همػم اإلؿمارة إمم أظمر. ومٝمذه إؿمارة قم٘مٚمٞمة، أرؾمٓمق،

ٕن اعمٕمدوم  وماليّمح؛ وأُما اًم٘مقل سم٠من اعمٕمدوم همػم حمٗمقظ، ا.متٞمٞمز قم٘مكم؛ وإن مل يٙمـ طمسٞم  
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 حمٗمقظ ذم قمٚمؿ اهلل شمٕمامم. 

اإلقمادة روطماٟمٞمة، ٓ  قًمقن:، وي٘مةبحثقن ذم اًمٕم٘مقل اًمٕمنمٞموأُما اًمٗمالؾمٗمة اإلهلٞمقن وم

وضمٜمتٝما أن  ؾ شمب٘مك،سم شمٗمٜمك اًمٜمٗمس؛ وٓ إقمادة ًمٚمٛمٕمدوم. وٓ وم٢من اجلسؿ ىمد اٟمٕمدم، ضمسامٟمٞمة؛

شمستحؼ اًمٗمرطمة واًمنور قمغم أقمامهلا اًمساسم٘مة،وم٢من يمان أقمامهلا اًمساسم٘مة ؾمٞمئة شمٕمروت ًمٚمٝمؿ 

 وسمٓمالٟمف فماهر.  وهذا ُما قمٚمٞمف اًمٜمّمارى،. وًمٞمس إٓ واًمٜمدم روطماٟمٞما،

 :حياَسُب ادالئؽة أم ال؟ هل 

 ويٓمرح هٜما اًمس١مال ٟمٗمسف:هؾ حياؾَمُب اعمالئٙمة أم ٓ؟  

 حياؾمب اعمالئٙمة ًمٞمٔمٝمر اًمٕمدل اإلهلل.  اجلقاب:

 ومٞمحاؾَمب.  ٓسمـ طمبان قمـ أيب اًمِمٞمخ أن اًمٚمقح يٕمٓمك اًمٗمٝمؿ،

أىمرب اخلٚمؼ ُمـ اهلل شمبارك وشمٕمامم اًمٚمقح، »ىمال: ٞمخ سم٢مؾمٜماده قمـ أيب ؾمٜمان أظمرج أسمق اًمِم

هق ُمٕمٚمؼ سماًمٕمرش، وم٢مذا أراد اهلل قمز وضمؾ أن يقطمل سمٌمء يمتب ذم اًمٚمقح، ومٞمجلء اًمٚمقح و

طمتك ي٘مرع ضمبٝمة إهاومٞمؾ، وإهاومٞمؾ ىمد همٓمك وضمٝمف سمجٜماطمف أو ضمٜماطمٞمف، ٓ يرومع سمٍمه 

إقمٔماُما هلل قمز وضمؾ، ومٞمٜمٔمر ومٞمف، وم٢من يمان إمم أهؾ اًمسامء دومٕمف إمم ُمٞمٙمائٞمؾ، وإن يمان إمم أهؾ 

يؾ، وم٠مول ُما حياؾمب يقم اًم٘مٞماُمة اًمٚمقح، يدقمك سمف، شمرقمد ومرائّمف، ومٞم٘مال إرض دومٕمف إمم ضمؼم

ًمف: هؾ سمٚمٖمت؟ ومٞم٘مقل: ٟمٕمؿ، ومٞم٘مقل رسمٜما شمبارك وشمٕمامم: ُمـ يِمٝمد ًمؽ؟ ومٞم٘مقل: إهاومٞمؾ، 

ومٞمدقمك إهاومٞمؾ شمرقمد ومرائّمف، ومٞم٘مال ًمف: هؾ سمٚمٖمؽ اًمٚمقح؟، وم٢مذا ىمال إهاومٞمؾ: ٟمٕمؿ، ومٞم٘مقل 

 ، وإؾمٜماده ُم٘مٓمقع( 293، رىمؿ:2/794)اًمٕمٔمٛمة ٕيب اًمِمٞمخ ش. ؾمقء احلساب اًمٚمقح: احلٛمد هلل اًمذي ٟمجاين ُمـ

 :ا؟ هل حياَسب الرسُل أيض  

  يف ىف يث ىث نث ٱُّٱىمال اهلل شمٕمامم: ا يقم اًم٘مٞماُمة،ؾمُٞمس٠مل اًمرؾمؾ أيًْم 
(١اْلعراف/ ) َّ ىق

. وهذا يمذب واومؽماء شم٘مقل اًمِمٞمٕمة:    ․احلساب يٙمقن سمٞمد قمكمٍّ

 أقسام احلساب: 

ف صمؿ يٕمٗمك قمٜمف.  ػم:( احلساب اًمٞمس1)  ُيٕمرَّ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   65   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 واًمِمدة ومٞمف.  ،اعمٜماىمِمة ذم احلساب ( احلساب اًمٕمسػم:2)

ؾمؽم قمٚمٞمف ذم اًمدٟمٞما ومٞمسؽم قمٚمٞمف ذم  احلساب ُمـ وراء احلجاب. ( احلساب اًمني:3)

 أظمرة. 

 )واًمٕمٞماذ سماهلل(. اًمٗمْمح أُمام اخلالئؼ. ( احلساب اجلٝمري:4)

 ( طمساب اًمٕمدل: يٕمٓمك قمغم اًمسقاء. 5)

 شمبديؾ اًمسٞمئات طمسٜمات.  اب اًمٗمْمؾ:( طمس6

 حماسبة الدواب: 

واإلُمام اًمٖمزازم رمحٝمؿ اهلل:  ،واًمٕمالُمة أًمقد ،يٜمسب إمم اسمـ قمباس ريض اهلل قمٜمٝمام

ٕهنا همػم ُمٙمٚمٗمة، وإٟمام حياؾمب اإلٟمس واجلـ. حتاؾمب اًمدواب؛ ٓ
(1)

 

 (659-651رـمبل، ص)راضمع: اًمتذيمرة  ًمٚم٘ما.ىمال اعمح٘م٘مقن ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ: حتاؾمب اًمبٝمائؿ أيًْم 

 وإٟمام احلنم ًمٚمحساب. (٣اتلكوير/ ) َّ  ٰذ يي ىي ُّٱ:(1اًمدًمٞمؾ)

 زث يترث ىت نت مت زت رت  ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ُّٱ (2)
 (١٢اْلًعام/ ) َّ  ىث نث مث

سمؾ شمبٕمث مجٞمع  ختص اإلٟمس، دًمت أية اًمٙمريٛمة قمغم أن احلٞماة أظمرة سمٕمد اعمقت ٓ

 اًمدواب يقم احلنم. 

 ا، واعمراد: اًمٙمؾ.﴾  شمٖمٚمٞمبً ىث  اًمٕماىمؾ ذم ىمقًمف :﴿وضماءت صٞمٖمة اًمتذيمػم

ًمت١مدن احل٘مقق إمم أهٚمٝما يقم اًم٘مٞماُمة، طمتك »( ىمال رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 3)

 (2582)صحٞمح ُمسٚمؿ، رىمؿ:ش. ي٘ماد ًمٚمِماة اجلٚمحاء، ُمـ اًمِماة اًم٘مرٟماء

دة،وإٟمام هق ىمال اًمٕمالُمة أًمقد واإلُمام اًمرازي ذم احلديث اعمذيمقر:احل٘مٞم٘مة همػم ُمرا

                                                 

ىمال: طَمنْمُ اًمبٝمائؿ: ُمقهتا، وطمنم يمؾ ٱَّ  ٰذ يي ىي ُّٱ( روى اًمٓمؼمي سم٢مؾمٜماده قمـ اسمـ قمباس، ذم ىمقل اهلل:1)

ـّ واإلٟمس، وم٢مهنام يقىمٗمان يقم اًم٘مٞماُمة. )شمٗمسػم اًمٓمؼمي رء  (ورضمال إؾمٜماده صم٘مات 24/241: اعمقت، همػم اجل

وىمال اًمٕمالُمة أًمقد: وُمال طمجة اإلؾمالم اًمٖمزازم ومجاقمة إمم أٟمف ٓ حينم همػم اًمث٘مٚملم ًمٕمدم يمقٟمف ُمٙمٚمٗما إٓ أهال 

ٚمٞمٝما يدل قمغم طمنم همػممها ُمـ اًمقطمقش وظمؼم ًمٚمٙمراُمة سمقضمف وًمٞمس ذم هذا اًمباب ٟمص ُمـ يمتاب أو ؾمٜمة ُمٕمقل قم

ُمسٚمؿ واًمؽمُمذي وإن يمان صحٞمحا ًمٙمٜمف مل خيرج خمرج اًمتٗمسػم ًممية، وجيقز أن يٙمقن يمٜماية قمـ اًمٕمدل اًمتام وإمم هذا 

اًم٘مقل أُمٞمؾ وٓ أضمزم سمخٓم٠م اًم٘مائٚملم سمإول ٕن هلؿ ُما يّمٚمح ُمستٜمدا ذم اجلٛمٚمة واهلل شمٕمامم أقمٚمؿ. )روح اعمٕماين، 

(5ر:اًمتٙمقي



َ قيدةَ الع َ شرحَ   66   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 اًمتِمبٞمف،واعمراد سماًم٘مرٟماء اًمٔمامل،وسمٖمػم اًم٘مرٟماء اعمٔمٚمقم.وٟٓمسٞمغ هذا اًمت٠مويؾ ُمـ همػم ُمؼمر. 

 أدلة احلساب والؽتاب: 

 (االنشقاق) َّ يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت ُّٱ(1)

ًمٞمس أطمد حياؾمب يقم اًم٘مٞماُمة إٓ »قمـ قمائِمة: أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمال: 

 مث زث رث يت ىت  نت مت زت ُّٱٱرؾمقل اهلل، أًمٞمس ىمد ىمال اهلل شمٕمامم: وم٘مٚمُت: ياش هٚمؽ
إٟمام ذًمؽ اًمٕمرض، وًمٞمس أطمد ُيٜماىَمش »وم٘مال رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ، َّ يث ىث نث

َب   (6537)صحٞمح اًمبخاري، رىمؿ: .شاحلساب يقم اًم٘مٞماُمة إٓ قُمذِّ

 (٨١اْلاقة/ ) َّ يي  ىي ني مي زي ٱُّٱٱ(2)

 (٦٦٧املؤوٌون/ ) َّمف خف حف جف ُّٱ(3)

 (٨٧اجلبأ/ ) َّ مض خض حض  جض مص ُّٱ(4)

 (٨١امغاشية/ ) َّ مه جه ين ىن ُّٱ (5)

يمام ىمال  ،سم٠من اهلل شمٕمامم هق اًمذي حياؾمب، ٓ قمكم ريض اهلل قمٜمف ( ًمٚمحٍم،جهىمقًمف:)

 اًمِمٞمٕمة.

 (٦٤اإلرساء/ ) َّ  خت حت جت هب مب خب حب ٱُّٱ(6)

ل ( قمـ قمائِمة ريض اهلل قمٜمٝما، ىماًمت: ؾمٛمٕمت رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مق7) 

ومٚمام اٟمٍمف ىمٚمت: يا رؾمقل اهلل، ُما احلساب ش اًمٚمٝمؿ طماؾمبٜمل طمساسما يسػما»ذم سمٕمض صالشمف: 

يٜمٔمر ذم يمتاسمف ويتجاوز ًمف قمٜمف، إٟمف ُمـ ٟمقىمش احلساب يقُمئذ يا قمائِمة هٚمؽ، »اًمٞمسػم؟ ىمال: 

ث )اعمستدرك ًمٚمحايمؿ، وىمال احلايمؿ: هذا طمديش. ومٙمؾ ُما يّمٞمب اعم١مُمـ يٙمٗمر اهلل قمٜمف طمتك اًمِمقيمة شمِمقيمف

 صحٞمح قمغم ذط ُمسٚمؿ. وواوم٘مف اًمذهبل( 

حُينَم اًمٜماس ذم صٕمٞمد واطمد يقم اًم٘مٞماُمة، »( ىمال رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 8)

ومُٞمٜمادي ُمٜماٍد ومٞم٘مقل: أيـ اًمذيـ يماٟمت شمتجارم ضمٜمقهبؿ قمـ اعمْماضمع، ومٞم٘مقُمقن وهؿ ىمٚمٞمؾ، 

. وأظمرضمف 2974اإليامن، رىمؿ: )ؿمٕمبش. يدظمٚمقن اجلٜمة سمٖمػم طمساب، صمؿ ي١مُمر سمسائر اًمٜماس إمم احلساب

 احلايمؿ ذم اعمستدرك وىمال: طمديث صحٞمح. وواوم٘مف اًمذهبل(

يدظمؾ اجلٜمة ُمـ أُمتل ؾمبٕمقن أًمًٗما سمٖمػم »وىمال رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  (9)

)صحٞمح اًمبخاري، رىمؿ:  ش.طمساب، هؿ اًمذيـ ٓ يسؽمىمقن، وٓ يتٓمػمون، وقمغم رهبؿ يتقيمٚمقن

6472) 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   67   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وًمٙمـ يمٞمػ يمان  ل أن اًمٓمػمة وقمدم اًمٙمل مما خياًمػ اًمتقيمؾ،ُمـ اعمٕم٘مق إيراد:

وومٞمف  ظمالف اًمتقيمؾ؟وىمد صمبت آؾمؽمىماء ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. «ٓيسؽمىمقن»

ومٙمٞمػ يٜماذم  واحلديث يمالم اًمرؾمقل، ٕن اًم٘مرآن يمالم اهلل، آقمتامد قمغم يمالم اهلل شمٕمامم؛

 اًمتقيمؾ؟ 

 ٛمٜمقع. اعمراد آؾمؽمىماء اعم :(1اجلواب)

 اًمتّمدي ًمٚمراىمل، ومٚمٞمس اعمراد سمآؾمؽمىماء ٟمٗمل ُمٓمٚمؼ اًمرىمٞمة. :«اؾمؽمىمك» ُمٕمٜمك :(2)

 ا. وهذا يبدو وٕمٞمٗمً 

هي السبب األصغ،  اجلسامكقةُ  الظاهرةُ  األسباُب  بعض األمراضِ ل

 وبعض األمراض ترجع إؼ األسباب الروحاكقة: 

ا ٕؾمباب اًمٔماهرة اجلسامٟمٞمة ؾمببً ( ُمٕمٜمك ُمٜماوماة آؾمؽمىماء ًمٚمتقيمؾ أن اهلل شمٕمامم ضمٕمؾ ا3)

اعمٕماجلة اًمٓمبٞمة ًمٚمجرح  ُمثؾ: ا ًمبٕمض إُمراض،ا ُمساقمدً ، وإؾمباب اًمروطماٟمٞمَة ؾمببً أصٞماًل 

وحيسـ اؾمتٕمامل  ، ذم ُمثؾ هذه إُمراض،ا أصٞماًل ومٞمجب اقمتبار اعمٕماجلة اًمٔماهرة ؾمببً  وهمػمه.

وم٢من أقمرض قمـ اًمسبب  ا قمٚمٞمٝما.إؾمباب اًمروطماٟمٞمة ُمـ آؾمؽمىماء قمغم اقمتبارها ُمساقمدً 

وم٢مٟمف يزقمزع آقمتامد  ومل يٜمؾ اًمِمٗماء، اًمٔماهر وايمتٗمك ذم ُمثؾ هذه إُمراض سماًمسبب اعمساقمد،

وزقمزقمة آقمتامد قمٚمٞمٝمام يْماد اًمتقيمؾ.  قمغم يمالم اهلل ويمالم اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،

جلراطمٞمة، أو ا يٗمت٘مر إمم اًمٕمٛمٚمٞمة اومٞمجب اًمرضمقع إمم اًمٓمبٞمب إن ٟمزف اجلرح، أو ُمرض ُمرًو 

ا أصٞمب سمٖمػمه ُمـ إُمراض اًمٔماهرة. ٟمٕمؿ يستٕمٛمؾ آؾمؽمىماء قمغم اًمتؼمك، وسماقمتباره ؾمببً 

ودومع اًمسحر، واًمقؾمقؾمة وٟمحقها ُمـ إُمراض ومآؾمؽمىماء هلا  ؾمبب  ،ا. وأُما اًمٕملمُمساقمدً 

 أصكم، وقمالج اًمٓمبٞمب ؾمبب ُمساقمد ًمف. 

 واحلاصؾ أن إُمراض قمغم ٟمققملم: 

ومإؾمباب  وٟمحقها، اًمٕملم، ُمثؾ: يٕم٘مؾ قمالضمف، ُما ٓ واًمثاين: ُمرض ُمٕم٘مقل، أطمدمها:

يٜمٗمع  ويمان ٓ اًمروطماٟمٞمة ُم١مصمرة ومٞمٝما، ومٛمثال يمان اًمٜماس يٕماجلقن سمإؾمباب اًمروطماٟمٞمة ًمٚمديغ،

 اًمٕمالج اًمٔماهر ذم اًمٚمدغ. 

)ؾمٜمـ أيب داود، ش. ٓ رىمٞمة إٓ ُمـ قملم، أو محة» ىمال اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ذم احلديث:

 ، وهق طمديث صحٞمح(3884رىمؿ:



َ قيدةَ الع َ شرحَ   68   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وآيمتٗماء سمإؾمباب اًمروطماٟمٞمة  وٟمحقها. ،أي آؾمؽمىماء ٟماومع ذم اًمٕملم، وؾمؿ احلٞمة

اإلقمراض قمـ إؾمباب اًمٔماهرة ذم إُمراض اًمتل شمٜمٗمع ومٞمٝما إؾمباب اًمٔماهرة يٜماذم و

ا، وحيتاج اعمريض إمم يٜمٗمع آؾمؽمىماء هماًمبً  ومال يرىم٠م، ومٛمثال ُمـ أصٞمب سمجرح  ٓ اًمتقيمؾ.

 ضمرَح رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يقم أطمد، واختاذ إؾمباب اًمٔماهرة. راضمٕمة اًمٓمبٞمب،ُم

 وماظمتار إؾمباب اًمٔماهرة عمٕماجلتف. 

 األسباب عذ أقسام: 

 جيب اظمتٞمارها، وهل قمغم ىمسٛملم: ( إؾمباب اًمٞم٘مٞمٜمٞمة:1)

 اًمدٟمٞمقية: يماًمٓمٕمام ًمدومع اجلقع.  -1 

 اًمديٜمٞمة: يماًمّمالة ًمٚمٜمجاة.  -2

وجيقز ًمٚمخقاص  ؾمباب اًمٔمٜمٞمة:جيب اظمتٞمارها قمغم اًمْمٕمٗماء وأوؾماط اًمٜماس،( ا2ٕ)

 شمريمٝما، ُمثؾ اعمداواة واًمٕمالج. 

ُمثؾ آؾمؽمىماء  يٜماذم ذًمؽ اًمتقيمؾ. وٓ جيقز اؾمتٕمامهلا، ( إؾمباب اًمروطماٟمٞمة:3)

 وٟمحقه ًمٕمالج اًمٕملم. 

ئح وٟمحقه وشم٘مديؿ اًمٖمالف إمم اًمرضا ( إؾمباب اًمقمهٞمة أو اًمِمٞمٓماٟمٞمة: يماًمٓمػمة،4)

 ًمتح٘مٞمؼ اًمٖمرض. وحيرم اؾمتٕمامل هذه إؾمباب. 

 يعطى كل أحد كتابه يوم الؼقامة: 

 ىي ٱُّٱوىمال شمٕمامم:( ٦١اإلرساء/ ) َّ هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي  ُّٱىمال شمٕمامم:
 (٦١اتلكوير/ ) َّ يب ىب نب ٱُّٱوىمال شمٕمامم:( ١٤الزمر/ ) َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

ُمـ وراء فمٝمره أو سمِمامًمف يمان ُمـ ا، وُمـ أويت يمتاسمف ومٛمـ أويت يمتاسمف سمٞمٛمٞمٜمف يمان ُمنورً 

 ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت ُّٱاهلاًمٙملم. ىمال اهلل شمٕمامم:
 (االنشقاق) َّ ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق

وشمٖمؾ  ومٞم١مشمك يمتاسمف سمِمامًمف، وي١مشمك اًمٙمتاب وراء اًمٔمٝمر سم٠من دمٕمؾ يناه وراء فمٝمره،

 ومٞم١مشمك يمتاسمف سمِمامًمف.  ٝمره،يٛمٞمٜمف إمم قمٜم٘مف.أو خترُج يُده ُمـ داظمؾ صدره إمم فم

وُمـ صم٘مٚمت  ٕن يماشمب احلسٜمات قمـ يٛمٞمٜمف، وُمـ صم٘مٚمت ُمقازيٜمف أويت يمتاب سمٞمٛمٞمٜمف،



َ قيدةَ الع َ شرحَ   69   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ؾمٞمئاشمف أؤيت يمتاسمف سمِمامًمف؛ ٕن يماشمب اًمسٞمئات قمـ يساره. 

قمـ قمائِمة ريض اهلل قمٜمٝما، أهنا ذيمرت اًمٜمار ومبٙمت، وم٘مال رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

ًمٜمار ومبٙمٞمت، ومٝمؾ شمذيمرون أهٚمٞمٙمؿ يقم اًم٘مٞماُمة؟ وم٘مال ىماًمت: ذيمرت اش ُما يبٙمٞمؽ؟»وؾمٚمؿ: 

ا: قمٜمد اعمٞمزان طمتك أُما ذم صمالصمة ُمقاـمـ ومال يذيمر أطمد أطمدً »رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

طمتك يٕمٚمؿ  (٦٤اْلاقة/ ) َّ ٰى ين ىن ٱُّٱيٕمٚمؿ أخيػ ُمٞمزاٟمف أو يث٘مؾ، وقمٜمد اًمٙمتاب طملم ي٘مال:

وراء فمٝمره، وقمٜمد اًمٍماط إذا ووع سملم فمٝمري  أيـ ي٘مع يمتاسمف أذم يٛمٞمٜمف أم ذم ؿمامًمف أم ُمـ

. وُمستدرك ًمٚمحايمؿ: وىمال: صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم. وىمال اًمذهبل: ًمقٓ إرؾمال ومٞمف 4755)ؾمٜمـ أيب داود، رىمؿ:ش. ضمٝمٜمؿ

 .سملم احلسـ وقمائِمة(

ُيٕمَرض اًمٜماس يقم اًم٘مٞماُمة صمالث قَمروات، »وىمال رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

ل وَُمٕماذير، وأُما اًمٕمروة اًمثاًمثة، ومٕمٜمد ذًمؽ شمٓمػم اًمّمحػ ذم إيدي، وم٠مُما قَمروتان ومِجدا

. وإؾمٜماده وٕمٞمػ ٟٓم٘مٓماقمف، 2425. ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، رىمؿ:19715)ُمسٜمد أمحد، رىمؿ: ش.ومآظمذ سمٞمٛمٞمٜمف وآظمذ سمِمامًمف

 احلسـ اًمبٍمي مل يسٛمع ُمـ أيب ُمقؾمك(

 ر ادعتزلة كػس الرصاط، ويؤولون الصػات: ؼي

وىمال  وي١مُمـ سمف أهؾ اًمسٜمة سمٖمػم شم٠مويؾ. طماديث اًمّمحٞمحة،ورد ذيمر اًمٍماط ذم إ

ذم طملم يتجغم ُمـ يمتاسمات اًم٘مايض قمبد اجلبار اعمٕمتززم  يٜمٙمر اعمٕمتزًمة اًمٍماط؛ سمٕمْمٝمؿ:

ًمٚمٝمؿ إٓ أن اعمراد سمف قمٜمدهؿ: ـمريؼ سملم ا وآظمريـ ُمـ اعمٕمتزًمة أهنؿ ىمائٚمقن سمٜمٗمس اًمٍماط،

وُمـ مجٚمة ُما جيب »  :ىمال قمبد اجلبار أهؾ اًمٜمار.اجلٜمة واًمٜمار يتسع قمغم أهؾ اجلٜمة، ويْمٞمؼ قمغم 

اإلىمرار سمف واقمت٘ماده، اًمٍماط؛ وهق ـمريؼ سملم اجلٜمة واًمٜمار، يتسع قمٚمی أهؾ اجلٜمة، ويْمٞمؼ 

قمغم أهؾ اًمٜمار إذا راُمقا اعمرور قمٚمٞمف...، وىمد طمٙمل ذم اًمٙمتاب قمـ يمثػم ُمـ ُمِماخيٜما أن 

ُمـ متسؽ هبا ٟمجا وأومْمی إمم اجلٜمة،  اًمٍماط إٟمام هق إدًمة اًمداًمة قمٚمی هذه اًمٓماقمات اًمتل

وإدًمة اًمداًمة قمٚمی اعمٕمايص اًمتل ُمـ ريمبٝما هٚمؽ واؾمتحؼ ُمـ اهلل شمٕمامم اًمٜمار. وذًمؽ مما ٓ 

وضمف ًمف؛ ٕن ومٞمف محال ًمٙمالم اهلل شمٕمامم قمغم ُما ًمٞمس ي٘متْمٞمف فماهره، وىمد يمررٟما اًم٘مقل ذم أن 

قاضمب دون أن يٍمف قمٜمف إمم اعمجاز. يمالم اهلل شمٕمامم ُمٝمام أُمٙمـ محٚمف قمغم طم٘مٞم٘متف ومذًمؽ هق اًم

)ذح إصقل اخلٛمسة، ش. وقمغم أٟما ٓ ٟمٕمرف ُمـ إصحاب ُمـ ذيمر ذًمؽ إٓ ؿمٞمئا حيٙمك قمـ قمباد

 هـ(. 425:موقمزا سمٕمْمٝمؿ هذا اًمٙمتاب إمم أمحد سمـ أيب هاؿمؿ احلسلم) ،738-737ص



َ قيدةَ الع َ شرحَ   79   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ٕٟمف  يٛمٙمـ اخلٓمقر قمغم اًمٍماط اًمذي وصٗمت إطماديث يمٞمٗمٞمتف؛ ٓ وي٘مقل اعمٕمتزًمة:

أدق ُمـ اًمِمٕمر، » ُمٕمٜمك ىمقًمف: وىماًمقا: يّمٕمب شمّمقر ـمريؼ أدق ُمـ اًمِمٕمر وأطمد ُمـ اًمسٞمػ.

 اًمِماىمة ي٘مٓمع قمٚمٞمٝما اًمٓمريؼ إمم اجلٜمة.  اًمٕمبادةُ « وأطمد ُمـ اًمسٞمػ

 ي٘مقل أهؾ اًمسٜمة واجلامقمة: 

ذم  ( رسمام أُمٙمـ اًمت٠مويؾ ومٞمام إذا مل يرو إٓ طمديث واطمد وٟمحقه، ذم طملم رويْت 1)

وُمـ اًمٕمبث اؾمت٘مّماء هذه أيات  ث سحية يمثػمة يّمٕمب ُمٕمٝما اًمت٠مويؾ.اًمٍماط أطمادي

 سمٕمض إطماديث قمغم ؾمبٞمؾ اعمثال:  -سم٢مذن اهلل –وؾمٜمسقق  وإطماديث وهدها هٜما،

واًمثبقت  .قمغم اًمٍماط ي٘مدر قمٚمٞمف اهلل شمٕمامم ومجري اعم١مُمـ ( اهلل شمٕمامم ىمادر ُمٓمٚمؼ،2)

 حم جم ملهل خل حل جل  مك لك خك حك جك مق حق مف ٱُّٱىمال شمٕمامم:  قمغم اهلقاء أقمجب ُمٜمف،
(٧٤اجلحل/ ) َّ حن جن مم خم

 إن اهلل اًمذي أُمسؽ اًمساموات سمٖمػم طمبال ذم اجلق، وُما أيمثر ىمّمص اعمٌم قمغم اعماء.

يٕمجز قمـ  واًمذي قمٚمؼ اًمسحب اًمتل حتٛمؾ أـمٜماٟما ُمـ اعمٞماه ذم اًمٗمْماء ُمـ همػم قمٛمد وطمبال، ٓ

 إضمراء اإلٟمسان قمغم اًمٍماط. 

 ٗمقق، ويتؿ اًمتحٙمؿذم اًم( ذم أظمرة GRAVITY( يٙمقن ُمريمز صم٘مؾ اًمٜماس)3)

(CONTROL،ُمـ ومقق، ومٞمٛمٙمـ اعمرور قمٚمٞمف ) .ويٛمر اًمٜماس قمٚمٞمف قمغم ىمدر درضمات أقمامهلؿ
(1)

 

 قسم آخر من ادؤولػ: 

ومٛمثال ي٘مقًمقن: ُمٕمٜمك  صمؿ ي١موًمقهنا، وُمـ اًمٜماس ُمـ يسٚمؿ أطماديث اًمٍماط ذم اجلٛمٚمة،

                                                 
وُمٜمٝما: اًمٍماط...، وأٟمٙمره اًم٘مايض قمبد اجلبار ويمثػم ُمـ اعمٕمتزًمة زقماًم ُمٜمٝمؿ أٟمف ٓ يٛمٙمـ » ىمال اًمٕمالُمة اًمتٗمتازاين: (1)

اخلٓمقر قمٚمٞمف، وًمق أُمٙمـ ومٗمٞمف شمٕمذيب، وٓ قمذاب قمغم اعم١مُمٜملم واًمّمٚمحاء يقم اًم٘مٞماُمة. ىماًمقا: سمؾ اعمراد سمف ـمريؼ اجلٜمة 

 جن مم خم حم  جم هل ٱُّٱوـمريؼ اًمٜمار اعمِمار إًمٞمف سم٘مقًمف:، (٣حمىد/ ) َّ حب جب  هئ  ُّٱاعمِمار إًمٞمف سم٘مقًمف شمٕمامم:
وىمٞمؾ: اعمراد إدًمة اًمقاوحة. وىمٞمؾ: اًمٕمبادات يماًمّمالة واًمزيماة وٟمحقها. وىمٞمؾ: إقمامل ، (٨١الصافات/ ) َّ حن

اب: أن إُمٙمان اًمٕمبقر اًمردية اًمتل يس٠مل قمٜمٝما وي١ماظمذ هبا يم٠مٟمف يٛمر قمٚمٞمٝما، ويٓمقل اعمرور سمٙمثرهتا وي٘مٍم سم٘مٚمتٝما. واجلق

فماهر يماعمار قمغم اعماء واًمٓمػمان ذم اهلقاء، همايتف خماًمٗمتف اًمٕمادة، صمؿ اهلل شمٕمامم يسٝمؾ قمغم ُمـ أراد يمام ضماء ذم احلديث: إن 

. واٟمٔمر يمتاب اعمقاىمػ 2/223)ذح اعم٘ماصد ذم قمٚمؿ اًمٙمالم ًمٚمتٗمتازاينُمٜمٝمؿ ُمـ يٛمر يماًمؼمق...، وُمٜمٝمؿ...، وُمٜمٝمؿ...

 (.756ز اًمديـ اإلجيل)مًمٕمالُمة قم 3/525

ذم ُمّمادر اًمتٗمسػم،ويمتب اًمٕم٘مائد  (٧٦مريه/ ) َّ ىك مك لك اك ُّٱًمالؾمتزادة ُمٜمف راضمع:شمٗمسػمىمقًمف شمٕمامم: 

 ا.أيًْم 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   71   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وإٟمام وصػ  وًمٞمس أدق ذم اًمقاىمع. غم اًمٜماس.سمٞمان اًمٞمن واًمٕمن قم «أدق ُمـ اًمِمٕمر»ىمقًمف: 

 سماًمدىمة ٕن اًمدىمٞمؼ ذم اًمٚمٖمة: إُمر اخلٗمل. وشمٗماصٞمؾ اًمٍماط ظماومٞمة. 

احلٙمؿ اًمّمادر ُمـ اهلل شمٕمامم ًمٚمٛمسٚمٛملم سماعمرور قمٚمٞمف  :«أطمد ُمـ اًمسٞمػ»ُمٕمٜمك ىمقًمف: و

 شمٕمامم ٓ وم٘مس قمٚمٞمف أُمر اهلل وم٢من اًمسٞمػ إذا اٟمٓمٚمؼ مل يٛمٜمٕمف رء. هيع اًمٜمٗمقذ هقمة اًمسٞمػ؛

وىمد وردت إطماديث  وأُما أن اًمٍماط أطمد ُمـ اًمسٞمػ ومٖمػم ُمٕم٘مقل، حيقل دون ٟمٗماذه رء.

 سم٠من اعمالئٙمة ي٘مٗمقن قمغم ضمٜمبٞمف. 

واهلل  وطمٞمث إن إطماديث ومّمٚمتف، وضمب اإليامن سمف، هذا ًمٖمق ُمـ اًم٘مقل، اجلواب:

ًمالؾمتزادة ُمـ اإليراد  يّمار إمم اعمجاز. وطمٞمث أُمٙمـ احلٛمؾ قمغم احل٘مٞم٘مة ٓ شمٕمامم ىمادر ُمٓمٚمؼ.

 . 386-385ص  ًمٚم٘مرـمبل، «اًمتذيمرة» و اًمرد قمٚمٞمف يرضمع إمم

 وإيراداته عؾقه، وإجابة سعقد فودة عـفا:  ،إكؽار السؼاف لؾرصاط

 واؾمتدل قمغم ذًمؽ.، اًمٍماط «ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمحاوية»أٟمٙمر طمسـ سمـ قمكم اًمس٘ماف ذم 

ٟمسؼ هذه اإليرادات واإلضماسمات قمٜمٝما ومل  ا قمغم اًمس٘ماف.وأضماب اًمِمٞمخ ؾمٕمٞمد ومقدة قمٜمٝما رد  

-2/959. واًمنمح اًمٙمبػم ًمسٕمٞمد ومقدة 559-538ًمٚمس٘ماف، ص ،صحٞمح ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمحاوية )راضمع: ًم٘مٚمة أمهٞمتٝما.

958.)

 ذكر الرصاط يف األحاديث الـبوية: 

 مما جيب اإلؿمارة إًمٞمف ومٞمام خيص اًمٍماط ذم وقء إطماديث اًمٜمبقية ُما يكم: 

 ٜمؿ.ضمن قمغم فمٝمر ضمٝم  -

 أدق ُمـ اًمِمٕمر. -

 أطمد ُمـ اًمسٞمػ.  -

-  ُ   يمٚمف سماعمرور قمٚمٞمف. ي١مُمر اًمٕمامَل

 أول ُمـ يٛمر سمف حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٠مُمتف.  -

 ․اًمّٚمٝمؿ ؾمٚمِّْؿ ؾمٚمِّؿ ي٘مقل اًمرؾمؾ إٓ: وٓ جيرؤ قمغم اًمٙمالم طمٞمٜمئذ إٓ اًمرؾمؾ، ٓ -

ؿ ىمدر قمٔمٛمٝما إٓ ٓ يٕمٚم ،ذم ضمٝمٜمؿ يمالًمٞمب ُمثؾ ؿمقك اًمسٕمدان قمغم ضماٟمبل اًمٍماط -

 اهلل. 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   72   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 .«َدطْمٌض َُمِزًمَّة»ذم طمديث: ىمٞمؾ: يا رؾمقل اهلل، وُما اجلن؟ ىمال:  -
ظمػم اعمراقمل  )وهق ٟمبت ذو أؿمقاك، ُمثؾ ؿمقك اًمسٕمدان، هبا يمالًمٞمب وأؿمقاك، -

 ًمإلسمؾ ( . 

 شم٘مػ إُماٟمة واًمرطمؿ قمغم ضماٟمبل اًمٍماط. -

 كقف ادرور عذ الرصاط؟: 

ويماًمؼمق، ويماًمريح، ويماًمٓمػم، ويم٠مضماويد اخلٞمؾ  يٛمر اعم١مُمٜمقن يمٓمرف اًمٕملم،

 واًمريماب. 

 اًمٜماس ذم جمٛمققمٝمؿ قمغم صمالصمة أىمسام: 

وُمٜمٝمؿ ُمـ يٕمؼمه وسمف ظمدوش، ويٜمجقن ُمـ اًمٜمار ذم  ومٛمٜمٝمؿ ُمـ يٕمؼمه ؾماعملم ُمـ اًمٜمار.

 .أقماذٟما اهلل ُمٜمٝما هناية إُمر، وُمٜمٝمؿ ُمـ يرُمك هبؿ ذم اًمٜمار.

 شمٞمب اًمتازم: ورد سمٕمض إطماديث سماعماريـ قمغم اًمؽم

ومٞمٛمر اعم١مُمٜمقن يمٓمرف اًمٕملم، ويماًمؼمق، ويماًمريح، ويماًمٓمػم، ويم٠مضماويد اخلٞمؾ 

 ويمِمد اًمرضمؾ، صمؿ يماعمار.  واًمريماب،

 ا. وُمٜمٝمؿ ُمـ يزطمػ زطمٗمً  ومٙمؾ واطمد يٛمر سمف سماًمنقمة اًمتل شمقاومؼ درضمة أقمامًمف،

،  )ؾمٜمـ اًمؽمُمذي․)اًمٙماُمٚمقن( طملم يٛمرون سماًمٍماط: رب ؾمّٚمؿ ؾمّٚمؿ ي٘مقل اعم١مُمٜمقن

 (2432رىمؿ:

، اًمذي ورد ومٞمف ىمقل إٟمبٞماء قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم وم٘مط هذه اًمٙمٚمامت وؾمبؼ طمديث ُمسٚمؿ،

 ا. : ي٘مقهلا اعمالئٙمة أيًْم وذم رواية

يماًمقادي  اًمّمٚمحاءُمٜمٝمؿ ُمـ يٙمقن ًمف أدق ُمـ اًمِمٕمر، وًمبٕمض  وذم سمٕمض اًمٙمتب:

 اًمرطمٞمب. 

وُمريمز صم٘مؾ  طمة،ومٞمٛمرون سمرا ُمريمز صم٘مؾ اعمت٘ملم ومقق، ىمال اًمِمٞمخ ؿمٛمس احلؼ إومٖماين:

 ومٞمس٘مٓمقن أو يّماسمقن سماخلدوش.  اًمٕمّماة واًمٙمٗمار حتت،

 وومٞمام يكم ٟمّمقص إطماديث اًمساسم٘مة: 

ومٞمرضب اًمٍماط سملم فمٝمراين ضمٝمٜمؿ، وم٠ميمقن أول ُمـ جيقز ُمـ اًمرؾمؾ سم٠مُمتف، وٓ »

، وذم ضمٝمٜمؿ يمالًمٞمب «اًمٚمٝمؿ ؾمٚمؿ ؾمٚمؿ»يتٙمٚمؿ يقُمئذ أطمد إٓ اًمرؾمؾ، ويمالم اًمرؾمؾ يقُمئذ: 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   73   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
دان، هؾ رأيتؿ ؿمقك اًمسٕمدان؟ ىماًمقا: ٟمٕمؿ، ىمال: وم٢مهنا ُمثؾ ؿمقك اًمسٕمدان ُمثؾ ؿمقك اًمسٕم

همػم أٟمف ٓ يٕمٚمؿ ىمدر قمٔمٛمٝما إٓ اهلل، ختٓمػ اًمٜماس سم٠مقمامهلؿ، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ يقسمؼ سمٕمٛمٚمف، وُمٜمٝمؿ 

 (182. وصحٞمح ُمسٚمؿ، رىمؿ:896)صحٞمح اًمبخاري، رىمؿ:احلديث. ش. ُمـ خيردل صمؿ يٜمجق

ىمٞمؾ: يا ، شاًمٚمٝمؿ ؾمٚمؿ، ؾمٚمؿ»اقمة، وي٘مقًمقن: صمؿ يرضب اجلن قمغم ضمٝمٜمؿ، وحتؾ اًمِمٗم»

ة، ومٞمف ظمٓماـمٞمػ ويمالًمٞمب وطَمَسٌؽ شمٙمقن سمٜمجد »رؾمقل اهلل، وُما اجلن؟ ىمال:  َدطْمٌض َُمِزًمَّ

ومٞمٝما ؿمقيٙمة ي٘مال هلا اًمسٕمدان، ومٞمٛمر اعم١مُمٜمقن يمٓمرف اًمٕملم، ويماًمؼمق، ويماًمريح، ويماًمٓمػم، 

ش. وس ذم ٟمار ضمٝمٜمؿويم٠مضماويد اخلٞمؾ واًمريماب، ومٜماج ُمسٚمؿ، وخمدوش ُمرؾمؾ، وُمٙمد

 (183)صحٞمح ُمسٚمؿ، رىمؿ:احلديث. 

)صحٞمح ُمسٚمؿ،  ىمال أسمق ؾمٕمٞمد: سمٚمٖمٜمل أن اجلن أدق ُمـ اًمِمٕمرة، وأطمد ُمـ اًمسٞمػ.

 (195رىمؿ:

« ًٓ ش ، ومٞمٛمر أوًمٙمؿ يماًمؼمقوشمرؾمؾ إُماٟمة واًمرطمؿ، ومت٘مقُمان ضمٜمبتل اًمٍماط يٛمٞمٜمًا وؿمام

 شمروا إمم اًمؼمق يمٞمػ يٛمر ويرضمع أمل» ىمال: ىمٚمت: سم٠ميب أٟمت وأُمل أي رء يمٛمر اًمؼمق؟ ىمال: 

ذم ـمرومة قملم؟ صمؿ يمٛمر اًمريح، صمؿ يمٛمر اًمٓمػم، وؿمد اًمرضمال، دمري هبؿ أقمامهلؿ، وٟمبٞمٙمؿ ىمائؿ 

قمغم اًمٍماط ي٘مقل: رب ؾمٚمؿ ؾمٚمؿ، طمتك شمٕمجز أقمامل اًمٕمباد، طمتك جيلء اًمرضمؾ ومال يستٓمٞمع 

 (195)صحٞمح ُمسٚمؿ، رىمؿ:ش. اًمسػم إٓ زطمٗما

ٚمٖمٜما أن اًمٍماط يقم اًم٘مٞماُمة يٙمقن قمغم سمٕمض اًمٜماس أدق قمـ ؾمٕمٞمد سمـ أيب هالل ىمال: سم

. اًمتذيمرة ًمٚم٘مرـمبل، 23)إوًمٞماء ٓسمـ أيب اًمدٟمٞما، رىمؿ: وقمغم سمٕمض اًمٜماس ُمثؾ اًمقادي اًمقاؾمع. ،ُمـ اًمِمٕمر

 (361. ؿمٕمب اإليامن، رىمؿ:755ص

ش. ؿمٕمار اعم١مُمـ قمغم اًمٍماط، رب ؾمٚمؿ ؾمٚمؿ»وىمال رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

 (2432ُمذي، رىمؿ:)ؾمٜمـ اًمؽم

ؿمٕمار أُمتل إذا »وقمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو، قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمال: 

 (169. اعمٕمجؿ إوؾمط، رىمؿ:14751)اعمٕمجؿ اًمٙمبػم ًمٚمٓمؼماين، رىمؿ: ش.محٚمقا قمغم اًمٍماط: ٓ إًمف إٓ أٟمت

ح، اًمٍماط قمغم ضمٝمٜمؿ ُمثؾ طمد اًمسٞمػ ومتٛمر اًمٓمائٗمة إومم يماًمؼمق، واًمثاٟمٞمة يماًمري»

واًمثاًمثة يم٠مضمقد اخلٞمؾ، واًمراسمٕمة يم٠مضمقد اإلسمؾ واًمبٝمائؿ، صمؿ يٛمرون واعمالئٙمة شم٘مقل: رب ؾمٚمؿ 

 ، وىمال احلايمؿ: صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم. وواوم٘مف اًمذهبل(3423)اعمستدرك ًمٚمحايمؿ، رىمؿ:  ش.ؾمٚمؿ

)ُمسٜمد ش. إن آظمر ُمـ يدظمؾ اجلٜمة رضمؾ يٛمٌم قمغم اًمٍماط، ومٞمٜمٙمب ُمرة، ويٛمٌم ُمرة»

 ، وإؾمٜماده صحٞمح قمغم ذط ُمسٚمؿ(7439. صحٞمح اسمـ طمبان، رىمؿ:3714أمحد، رىمؿ:



َ قيدةَ الع َ شرحَ   74   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ٌر ادرور بالرصاط:   أعامل تق

 شمذيمر اًمٙمتب يمثػما ُمـ إقمامل اًمتل يسٝمؾ اهلل شمٕمامم هبا اعمرور قمغم اًمٍماط: 

 ًداب: ل( التصدق مراعقا 1)

ـَ اًمّمدىمة ذم اًمدٟمٞما ضماَز قمٚم»ىمال رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  ـَ أطمس ی ُم

 (3/229)طمٚمٞمة إوًمٞماء  ش.اًمٍماط

 )يؼيض يف ادسجد من وقته أكثر(:  ( من يؽن ادسجد بقته2)

ش. ُمـ يٙمـ اعمسجُد سمٞمَتف وِٛمـ اهلل ًمف سماًمروِح واًمرمحِة واجلقاز قمٚمی اًمٍماط إمم اجلٜمة»

 (7149)اعمٕمجؿ إوؾمط ًمٚمٓمؼماين، رىمؿ:

ر ُمـ ىمْماء اًمقىمت ذم وردت إطماديث سمتٞمسػم اعمرور قمغم اًمٍماط سمٗمْمؾ اإليمثا

وىمال اًمٕمالُمة  وٟم٘مؾ ذًمؽ قمـ همػم واطمد ُمـ اًمّمحاسمة ريض اهلل قمٜمٝمؿ، اعمسجد سم٠مًمٗماظ خمتٚمٗمة،

واًمبّزار وطمّسٜمف قمـ أيب  ،واًمٓمؼماين ،وهذا احلديث رواه ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر» اًمزرىماين:

 اًمٙمتاب( )ذح اًمزرىماين قمٚمی اعمقاهب، اًمٗمّمؾ اًمثاًمث ذم أُمقر أظمرة وهق آظمر ومّمؾ ذم․شاًمدرداء

 ( ادواظبة عذ الصالة مع مراعاة رشوطفا وآداهبا: 3)

ُمـ طماومظ قمٚمی ه١مٓء اًمّمٚمقات اعمٙمتقسمات ذم »ىمال رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

، 6566، و6641)اعمٕمجؿ إوؾمط ًمٚمٓمؼماين، رىمؿ: ش.مجاقمة يمان أول ُمـ جيقز قمٚمی اًمٍماط يماًمؼمق اًمالُِمع

 (2/163جمٛمع اًمزوائد ش. و ومٞمف سم٘مٞمة سمـ اًمقًمٞمد، وهق ُمدًمس وىمد قَمٜمٕمٜمف»ٞمثٛمل: ىمال اهلقمـ أيب هريرة واسمـ قمباس. 

 اإلكثار من الصالة عذ الـبي صذ اهلل عؾقه وسؾم:  (4)

. 2/498اًمٗمردوس سمٛم٠مصمقر اخلٓماب . 14)اًمؽمهمٞمب ٓسمـ ؿماهلم، ص:ش. اًمّمالة قمكمَّ ٟمقر قمٚمی اًمٍماط»

 (4/249ومٞمض اًم٘مدير

شمتْمٛمـ اعمرور قمغم اًمٍماط سمٗمْمؾ  يمثػمة أظمرى،ورويت ذم هذا اعمٕمٜمك أطماديث 

 اًمّمالة قمغم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. 

إذ أشمتف  ذم اعمرور قمغم اًمٍماط،اعمِم٘مة واًمٙمٚمٗمة  ٓىمك ذيمر سمٕمض إطماديث رضماًل 

)راضمع: اًمدر اعمٜمْمقد، اًمٗمّمؾ اًمّمالة قمغم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم صقرة طمسٜمة، وأقماٟمتف قمٚمٞمف.

اًمبديع، اًمٗمّمؾ اًمثاين. اًم٘مرسمة إمم رب اًمٕماعملم سماًمّمالة قمٚمی حمٛمد ؾمٞمد اعمرؾمٚملم ٓسمـ سمِمٙمقال. أُمازم اسمـ سمنمان، اًمراسمع. اًم٘مقل 

 ․(117ص:



َ قيدةَ الع َ شرحَ   75   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 تػريج الؽربة عن ادؤمن:  (5)

ج قمـ ُم١مُمـ يمرسمًة ضمٕمؾ اهلل شمٕمامم ًمف يقم اًم٘مٞماُمة ؿُمٕمبَتلم ُمـ ٟمقر قمٚمی اًمٍماط » َُمـ ومرَّ

ة ييضُء سمْمقئٝمام قمامَلٌ ٓ حُيِّمٞمٝمؿ  ․(4594)اعمٕمجؿ إوؾمط ًمٚمٓمؼماين، رىمؿ: ․شإٓ رب اًمِٕمزَّ

 ( قضاء حاجة مسؾم: 6)

ُمـ ُمِمی ُمع أظمٞمف ذم طماضمة طمتی أصمبتٝما ًمف أصمبت اهلل قمز وضمؾ ىمدُمف قمٚمی اًمٍماط يقم »

 (6926)اعمٕمجؿ إوؾمط ًمٚمٓمؼماين، رىمؿ:ش.شمِزل ومٞمف إىمدام

ٝما إًمٞمف صمبت اهلل ىمدُمٞمف ُمـ رومع طماضمة وٕمٞمػ إمم ؾمٚمٓمان ٓ يستٓمٞمع رومٕم»وذم رواية: 

 .(425)اًمؽمهمٞمب ٓسمـ ؿماهلم، رىمؿ:احلديث. ش. اًمٍماط قمغم

 اجتـاب البدعة:  (7)

وإن أطمببت أن ٓ شمقىمػ قمغم اًمٍماط ـمرومة قملم طمتك شمدظمؾ اجلٜمة، ومال حتدث ذم ديـ »

وذيمره  .5/144)أظمرضمف اخلٓمٞمب ذم اًمتاريخ )ىماًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٕيب هريرة(. ش. اهلل طمدصما سمرأيؽ

، 1/264ًمٙمـ أورده اسمـ اجلقزي ذم اعمقوققمات ش. وهذا همريب اإلؾمٜماد وُمتٜمف طمسـ»، وىمال: 765رـمبل ذم اًمتذيمرة، صاًم٘م

 .ش(أسمق مهام اًم٘مرر اؾمٛمف حمٛمد سمـ جمٞمب، ىمال حيٞمك سمـ ُمٕملم: يمذاب قمدو اهلل»وىمال: 

 البدعة لغة:

 إجياد اًمٌمء ٓ قمغم ُمثال ؾماسمؼ. -1

ر ومل حيتج إًمٞمف إوائؾ، ُمثؾ ُمٙمؼمات اًمّمقت ُما اطمتاج إًمٞمف إواظم -2

(Loudspeaker).وٟمحقها
 البدعة لغة عذ مخسة أقسام:

اًمقاضمبة: جيب اإلشمٞمان سم٠مؿمٞماء قمدة ذم اًمزُمان اًمالطمؼ ٟمٔمرا إمم إوواع، وُمـ  -1

أُمثٚمتٝما: ٟمّمب اًمدٓئؾ، وشمّمٜمٞمػ اًمٙمتب عمقاضمٝمة أهؾ اًمباـمؾ، وشمدويـ أصقل 

 اًمتٕمديؾ.اًمٗم٘مف،واًمٙمالم ذم اجلرح و

احلرام: ارشمٙماب ُما ٓ جيقز ُمـ إومٕمال، ُمثؾ: شم٠مؾمٞمس اعمذاهب اًمباـمٚمة، يمآقمتزال  -2

واجلؼمية، وشمٕمٛمػم اعمالهل، ُمـ دار اًمسٞمٜمام وهمػم ذًمؽ، وشم٠مؾمٞمس اًمبٜمقك اًمرسمقية.
اعمستحبة: ُما يٕمقد سماًمٜمٗمع قمغم اًمديـ، ٟمحق: شمٕمٛمػم اعمٜمارة ًمٚمٛمسجد، وإطمداث  -3

ٜماء اًم٘مٜماـمػم، ومجع اعمحاومؾ ًمقضمف اهلل شمٕمامم ٓؾمتامع ىمراءة اًم٘مرآن اجلاُمٕمات واعمٕماهد، وسم



َ قيدةَ الع َ شرحَ   76   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وإٟماؿمٞمد اإلؾمالُمٞمة.

 اعمٙمروهة: زظمرومة اعمساضمد. -4

)راضمع: ىمقاقمد اعمباطمة: ٟمحق: اؾمتٕمامل اعمٜماظمؾ، واًمتقؾمع ذم اعم٠ميمؾ واعمنمب واعمسٙمـ. -5

اًم٘ماهرة(.، ط: ُمٙمتبة اًمٙمٚمٞمات إزهرية، 295-2/294إطمٙمام ذم ُمّماًمح إٟمام 

 البدعة رشعا:

 اًمزيادة واًمٜم٘مّمان ذم اًمديـ ُمـ همػم إذن اًمِمارع. -1

ؾ ؿمٞمًئا ُمـ اًمتٕمبُّدات إمم آراء اًمٕمباد، »اًمِماـمبل: ىمال اإلُمام 
ُِمـ ىمّْمد اًمِماِرع أٟمف مل َيٙمِ

ه، واًمزيادة قمٚمٞمف سمدقمٌة؛ يمام أن اًمٜم٘مّمان ُمٜمف سمدقمةٌ  )آقمتّمام .«ومٚمؿ يبؼ إٓ اًمقىمقف قمٜمد ُما طمدَّ

 : أسمق قمبٞمدة ُمِمٝمقر سمـ طمسـ، ط: ُمٙمتبة اًمتقطمٞمد(، ت3/58

اختاُذ همػم اًمديـ ديٜمًا، أو ُما يٙمقن ُمِماهبا سماًمديـ وًمٞمس ُمـ اًمديـ. -2
يٕمرف وم٘مٝماء إطمٜماف اًمبدقمة سمام قمرومٝما سمف اًمٕمالُمة اًمِمٛمٜمل. واًمٕمالُمة اًمِمٛمٜمل هق  -3

 هـ(، حمدث ُمٗمن872أمحد سمـ حمٛمقد سمـ طمسـ اًمِمٛمٜمل اًم٘مسٓمٜمٓمٞمٜمل اإلؾمٙمٜمدري )ت:

ٚمامء إطمٜماف. قمٍمي احلاومظ اسمـ طمجر، وقمغم صٚمة ـمٞمبة ُمٕمف. ُمـ وم٘مٞمف. ًمف ُمٜمْزًمة قماًمٞمة ذم قم

.(2/1972)راضمع: يمِمػ اًمٔمٜمقن ش.يمامل اًمدراية ذم ذح اًمقىماية»شمّماٟمٞمٗمف اًم٘مٞمٛمة: 

وًمٕمٚمف قمرف اًمبدقمة هبذا اًمتٕمريػ ذم يمتاسمف هذا، وٟم٘مٚمف ُمٜمف ُمـ ضماء سمٕمده ُمـ اًمٗم٘مٝماء 

 زء ُمـ أضمزاء اًمتٕمريػ، وذيمر ومقائد اًم٘مٞمقد:اعمح٘م٘ملم. صمؿ ذح يمؾ ضم

ُما أطمدث قمغم ظمالف احلؼ اعمٚمت٘مك قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ قمٚمؿ أو »

)اًمبحر اًمرائؼ ش. ا ُمست٘مٞماًم  وساـمً ا ىمقياًم قمٛمؾ أو طمال سمٜمقع ؿمبٝمة أو اؾمتحسان، وضمٕمٚمف ديٜمً 

 .(393اوي قمغم ُمراىمل اًمٗمالح، ص ؛ طماؿمٞمة اًمٓمحٓم1/569؛ رد اعمحتار1/85؛ طماؿمٞمة درر احلٙمام 1/349

، شسماب اإلُماُمة»ُمـ ش إُماُمة اعمبتدع»ومّمٚمت اًمٙمتب اًمٗم٘مٝمٞمة قماُمة اًمٙمالم قمٚمٞمف ذم 

، ذيمر ومٞمف اًمِمٞمخ 175، ص -ـمريؼ اًمسٜمة-شراِه ؾمٜمت»ًمالؾمتزادة ُمـ شمٕمريٗمات اًمبدقمة راضمع: 

 ( شمٕمريًٗما ًمٚمبدقمة.26هومراز ظمان صٗمدر رمحف اهلل )

ا أٟمف ٓ يّمح إـمالق اًمبدقمة إٓ إذا اختذ اًمٕمٛمؾ اجلديد ي١مظمذ ُمـ اًمتٕمريػ اعمذيمقر آٟمٗمً 

مل يٙمـ سمدقمة. يمام أن سمٕمض اًمّمحاسمة يمان ي٘مرأ ذم يمؾ ريمٕمة ؾمقرة  اا، وم٢مذا مل يٕمتؼمه ديٜمً ديٜمً 

اإلظمالص، ومل يٜمٙمره قمٚمٞمف اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ٕٟمف مل يٙمـ يٕمتؼمه ؾمٜمة، وإٟمام يمان 
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 ري، سماب اجلٛمع سملم اًمسقرشملم ذم اًمريمٕمة(.)راضمع: صحٞمح اًمبخاا هلا.ي٘مرأها طمب  

ذم يديؽ، واًمرهمباء إًمٞمؽ  ويمذًمؽ يمان اسمـ قمٛمر يزيد ذم اًمتٚمبٞمة )ًمبٞمؽ وؾمٕمديؽ واخلػم

 .(1184)راضمع: صحٞمح ُمسٚمؿ، رىمؿ:واًمٕمٛمؾ( دون أن يٕمتؼمه ؾمٜمة.

: اًمسالم قمٚمٞمٜما «اًمسالم قمٚمٞمؽ أهيا اًمٜمبل ورمحة اهلل وسمريماشمف»ويمان اسمـ ُمسٕمقد ي٘مقل سمٕمد 

 .: رضماًمف رضمال اًمّمحٞمح(2/338. ىمال اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد 9/241/1984)اعمٕمجؿ اًمٙمبػم ًمٚمٓمؼماين رسمٜما.ُمـ 

ا ٓ جيٕمؾ أطمديمؿ ًمٚمِمٞمٓمان ؿمٞمئً »ويزيد ذًمؽ ووقطًما ىمقل اسمـ ُمسٕمقد ريض اهلل قمٜمف: 

اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف  ا قمٚمٞمف أن ٓيٜمٍمف إٓ قمـ يٛمٞمٜمف، ًم٘مد رأيُت ُمـ صالشمف، يرى أن طم٘م  

 .(852)صحٞمح اًمبخاري، رىمؿ:ش.ا يٜمٍمف قمـ يسارهؿ يمثػمً وؾمٚم

 واًمِمامل.أيستٗماد ُمٜمف أن اعمرء ُيَذمُّ إذا رأى ُمـ اًمقاضمب آٟمٍماف قمـ اًمٞمٛملم 

 ، وهق مما ي١ميد ذًمؽ.«ذم اًمديـ»يمام ىمٞمد أهؾ اًمٕمٚمؿ شمٕمريػ اًمبدقمة سم٘مقهلؿ: 

 اخرتاع الوسائل لقس من البدعة:

ؾمائؾ ًمتح٘مٞمؼ ُمّمٚمحة ُمـ اعمّماًمح، ٟمحق: ُمٙمؼمات ًمٞمس ُمـ اًمبدقمة أن خيؽمع اعمرء اًمق

اًمّمقت، أو اعمدارس وهمػمها قمغم اًمقضمف اًمذي ٟمراه اًمٞمقم. وأُما احلديث اعمِمٝمقر وهق ىمقًمف 

، (1718)صحٞمح ُمسٚمؿ، رىمؿ:ش.أطمدث ذم أُمرٟما هذا ُما ًمٞمس ُمٜمف ومٝمق ردُمـ »صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

 ا ُمٜمف.ءً ومٛمٕمٜماه: يَردُّ آظمؽماع ذم أصؾ اًمديـ، واقمتباره ضمز

ا أو ث مما خياًمػ يمتاسمً طمدِ ُما أُ  صمات رضسمان:اعمحدَ »ىمال اإلُمام اًمِماومٕمل رمحف اهلل شمٕمامم: 

 ُمـ اخلػم مما ٓ ظمالف ومٞمف ًمقاطمدٍ  َث طمدِ وُما أُ  ومٝمذه اًمبدقمة اًمْمالل. ،اا أو إمجاقمً أو أصمرً  ؾمٜمةً 

، ط: ُمٙمتبة دار اًمؽماث، 1/469ٕمل )أظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل سم٢مؾمٜماده ذم ُمٜماىمب اًمِماوم. «ُمذُمقُمةٍ  همػمُ  ـ هذا، وهذه حمَدصمةٌ ُم

 اًم٘ماهرة(.

 تؼسقم آخر لؾبدعة:

اًمبدقمة احل٘مٞم٘مٞمة: ُما ًمٞمس ًمف أصؾ ذم اًمديـ، ُمثؾ إذان قمغم اًم٘مؼم ومٝمق سمدقمة  -1

 طم٘مٞم٘مٞمة؛ ٕن اًمنمع طمدد ُمقاوع إذان، ومل يثبت إذان قمغم اًم٘مؼم.

اًمبدقمة اإلواومٞمة: ُما ًمف أصؾ ذم اًمديـ، إٓ أٟمف ـمرأت قمٚمٞمف زيادات وشم٘مٞمٞمدات  -2

ومّمار سمدقمة، يماًمّمدىمة ًمٚمٛمٞمت، ومٚمٝما أصؾ، وأُما اًمٓم٘مقس اعمٕمروومة سمإرسمٕمٞمٜمٞمة واإلطمدى 
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قمنمية وٟمحقمها ومٝمل سمدقمة قمٜمد قمٚمامء ديقسمٜمد؛ ٕن اًمٜماس اًمتزُمقا هذه اًمٓم٘مقس واقمتؼموها 

ديٜمًا.

 حؽم ما ُترَك فعؾه:

اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إذا شمرك أُمرا ُمـ إُمقر، هؾ شمريمف دًمٞمؾ  جيدر اإلؿمارة إمم أن

اًمذيمر »قمغم أٟمف سمدقمة أو ٓ؟ وُما طمٙمؿ اعمؽمويمات هذه؟ ىمد أووحٜما هذه اعمس٠مًمة ذم رؾماًمة 

 )اعمجٚمد إول(. ش ومتاوى داراًمٕمٚمقم زيمريا»، وذم شاجلٝمري واجلامقمل

ٕمال اعمسٙمقت قمٜمٝما وهمػم اعمؽموك ىمّمًدا ٓ يّمح إـمالق ًمِٜمَٕمُ٘مؾ ذم اعمؽمويمات أن إوم

ل ُمٜمْزًمة اًمنميٕمة واًمسٜمة، و إٓ وم٢من اعمسٙمقت قمٜمف ُمـ إومٕمال يمثػم  اًمبدقمة قمٚمٞمٝما طمتك شُمٜمَزَّ

ا، وٓ يٓمٚمؼ قمٚمٞمف اًمبدقمة. رشمب اًمِمٞمخ قمرومج ىمائٛمة عمثؾ هذه إومٕمال ذم وقء  ؾمػم أقمالم »ضمد 

 ال:، وٟمسقق سمٕمْمٝما قمغم ؾمبٞمؾ اعمث«اًمٜمبالء

 .(2/187)ؾمػم أقمالم اًمٜمبالءيسبح يمؾ يقم ُمئة أًمػ ُمرة.  ريض اهلل قمٜمف اًمدرداء يمان أسمق -1

.(2/699).يّمقم صمالصمة أيام أول ُمـ يمؾ ؿمٝمرريض اهلل قمٜمف يمان أسمق هريرة  -2

.(2/619)يسبح يمؾ يقم اصمٜمل قمنم أًمػ ُمرة. ريض اهلل قمٜمف يمان أسمق هريرة  -3

تٚمق اًم٘مرآن سمٕمد صالة اًمٗمجر إمم ـمٚمقع اًمِمٛمس يمؾ يمان قمبد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم ي -4

.(4/25) يقم.

يمان زيـ اًمٕماسمديـ قمكم سمـ احلسلم يّمكم ذم أرسمع وقمنميـ ؾماقمة أًمػ ريمٕمة.  -5

(4/392).

.(5/48يمان ـماؤوس سمـ يمٞمسان وأصحاسمف خيّمقن ُما سمٕمد اًمٕمٍم سماًمدقماء.) -6
غم ُمئة ومخسلم يمان اإلُمام أمحد يّمكم يمؾ يقم صمالث ُمئة ريمٕمة، ومٚمام وٕمػ ص -7

.(5/212)ريمٕمة. 

ريمٕمة. ويّمكم ذم اًمٜمٝمار ُمئة ريمٕمة. 13يمان سم٘مل سمـ خمٚمد خيتؿ اًم٘مرآن يمؾَّ ًمٞمٚمة ذم  -8

(.13/292)ويّمقم اًمدهر. 

.(14/67)يمان ضمٜمٞمد سمـ حمٛمد يّمكم صمالث ُمئة ريمٕمة يمؾ يقم.  -9

قمغم  وىمال اسمـ اًم٘مٞمؿ: ؾمٛمٕمت ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞمة رمحف اهلل ي٘مقل: ُمـ وافمب -19

يا طمل يا ىمٞمقم ٓ إًمف إٓ أٟمت، يمؾ يقم سملم ؾمٜمة اًمٗمجر وصالة اًمٗمجر أرسمٕملم ُمرة أطمٞما اهلل هبا »
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  (3/264)ُمدارج اًمساًمٙملم ٓسمـ اًم٘مٞمؿش.ىمٚمبف

هذا يمٚمف ُمسٙمقت قمٜمف وٓ ي٘مال عمـ أشمك سمف: إٟمف ُمبتدع؛ سمؾ يمان اسمـ شمٞمٛمٞمة ي٘مرأ ؾمقرة 

)إقمالم اًمٕمٚمٞمة ذم ُمٜماىمب اسمـ شمٞمٛمٞمة ًمتٚمٛمٞمذه قمٛمر قم. اًمٗماحتة سمٕمد صالة اًمٗمجر إمم ـمٚمقع اًمِمٛمس ُمـ يمؾ ي

.(493-491، ُم٠مظمقذ ُمـ ُمٗمٝمقم اًمبدقمة ًمّماطمبف اًمديمتقر/قمبد اإلًمف، ص 1/38سمـ قمكم اًمبزار

ا ومٞمٙمره اإلشمٞمان هبا، ُمثؾ اؾمتالم اًمريمـ اًمٕمراىمل واًمريمـ وأُما إومٕمال اعمؽمويمة ىمّمدً 

ا ًمٚمحرُمة، ُمثؾ شمرك وًمٞمس يمؾ شمرك ؾمببً  .أو أيمؾ اًمْمب، وم٢مٟمف ٓ جيقز قمٜمد إطمٜماف .اًمِماُمل

 هدم اًمٙمٕمبة، وقمدم ظمروضمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم سمٕمض اًمٖمزوات شمٞمسػما قمغم اًمٜماس.

إىماُمة احلجة قمغم أن »وذم هذا اًمّمدد حيسـ ُمراضمٕمة يمتاب اًمِمٞمخ قمبد احلٞمل اًمٚمٙمٜمقي: 

 ش.اإليمثار ُمـ اًمتٕمبد ًمٞمس سمبدقمة

 حؽم البدعة:

اًمزيادة واًمٜم٘مّمان ذم اًمديـ ُمـ همػم إذن اًمِمارع. وهذا يمام يمتبٜما: هل  اًمبدقمة اًمنمقمٞمة

ًمٞمس رء ُمٜمٝما سمدقمة طمسٜمة. ومٙمؾ قمٛمؾ أيَت سمف قمغم أٟمف شمٕمريػ ؾمٝمؾ. وطمٙمٛمٝما: أهنا والًمة، 

ُما  :. وأُما إىمسام اخلٛمسة اًمتل ذيمرٟماها ومٝمل ًمٚمبدقمة اًمٚمٖمقية، أيضمزء ُمـ اًمديـ يمان سمدقمةً 

 وهذه اًمبدقمة ىمد شمٙمقن طمسٜمة. .اًمديـ ث سمٕمد اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وًمٞمس ُمـطمدِ أُ 

واحلاصؾ أهنا إن يماٟمت شمٜمدرج حتت ُمستحسـ ذم اًمنمع ومٝمل : »اسمـ طمجر ىمال احلاومظ

طمسٜمة، وإن يماٟمت مما شمٜمدرج حتت ُمست٘مبح ذم اًمنمع، ومٝمل ُمست٘مبحة، وإٓ ومٝمل ُمـ ىمسؿ 

 .(4/253)ومتح اًمباري ش.اعمباح

 د بػ سـة أو بدعة:يرتك العؿُل إذا ترد  

د سملم ؾمٜمة وسمدقمة شمرك، ب اًمٗمتاوى قمٜمدٟما ذم سمٕمض اعمسائؾ إمم أن اًمٕمٛمؾ إذا شمردَّ شمِمػم يمت

 ٕٟمف:

 جيب شمرك اًمبدقمة، واًمسٜمة همػم واضمبة. -1

ُمـ شمرك اًمسٜمة. ارشمٙماب اًمبدقمة أرضُّ  -2
)رد اعمحتار ش.إذا شمردد احلٙمؿ سملم سمدقمة وؾمٜمة يمان شمرك اًمسٜمة راضمًحا قمغم ومٕمؾ اًمبدقمة»

 .(1/174؛ سمدائع اًمّمٜمائع 1/169؛ اًمٗمتاوى اهلٜمدية 2/165اًمرائؼ ؛ و ُمثٚمف ذم اًمبحر 1/642
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 كتب حول موضوع البدعة:

شمٜماوًمٜما سمٕمض ضمقاٟمب اًمبدقمة هذه، وًمالؾمتزادة ُمٜمٝما يراضمع اًمٙمتب اًمٓمقال وُما أقمد 

 طمقهلا ُمـ اًمٙمتب اعمست٘مٚمة، ٟمسقق أؾمامء سمٕمض اًمٙمتب ُمـ همػم شمرشمٞمب ظماص:

ا ُمٗمردا )سماب اًمبدقمة(، يتٜماول قمدة ُمسائؾ شمٕم٘مد يمتب اًمٗمتاوى سماًمٚمٖمة إردية سماسم -1

 أصقًمٞمة، و يمثػما ُمـ اعمسائؾ اًمٗمرقمٞمة.

هـ(، حتدث اإلُمام اًمِماـمبل قمـ شمٕمريٗمات 599آقمتّمام ًمإلُمام اًمِماـمبل )ت: -2

اًمبدقمة، وذُمٝما، وؿمبٝمات أهؾ اًمبدقمة وقمنمات اعمسائؾ اًمٗم٘مٝمٞمة اخلاصة هبا، ذم سمٕمْمٝما 

ُمـ اًمّمٚمقات، وظماصة اًمدقماء ضمٝمرا، يٕمده سمدقمة.  قمٜمػ، ُمثؾ اًمدقماء اجلامقمل سمٕمد اعمٗمروض

وىمال:  (317-2/316)، و ىمال: إذان سملم يدي اإلُمام يقم اجلٛمٕمة سمدقمة. (2/289)آقمتّمام ًمٚمِماـمبل 

وىمال: شمسٛمٞمة  (2/194)وىمال: شمبخػم اعمسجد سماًمٓمٞمب سمدقمة. (1/264)آضمتامع قمغم اًمذيمر سمدقمة.

وأرى أن  (1/26)احلٙمام ذم ظمٓمبة اجلٛمٕمة سمدقمة. اخلٚمٗماء اًمراؿمديـ وأُمػم اعم١مُمٜملم وهمػمه ُمـ

آًمتزام سمف سمدقمة، واًمٕمٜماية صحٞمح. وؿمدد اإلُمام اًمِماـمبل ذم هذه اعمسائؾ وأُمثاهلا.
ور دبتع یك ابقتح» -3  تنس یك تمظع ا

ں
-قمٔمٛمة اًمسٜمة وىمبح اًمبدقمة ذم اإلؾمالم-«االسم يم

ضمكم ُمـ قمٜمقاٟمف. يمام حتدث  ًمٚمِمٞمخ اعمٗمتل قمبد اًمرطمٞمؿ اًمالضمٗمقري)رمحف اهلل(، همرض اًمٙمتاب

قمـ سمٕمض اعمسائؾ اًمٗمرقمٞمة سمٛمٗمردها.
ًمّماطمبف: اًمٕمالُمة اًمِماه حمٛمد ش: إيْماح احلؼ اًمٍميح ذم أطمٙمام اعمٞمت واًمرضيح» -4

إؾمامقمٞمؾ اًمِمٝمٞمد رمحف اهلل. سمحث اًمِمٞمخ طم٘مٞم٘مة اًمبدقمة، وأىمساُمٝما، وأُمثٚمتٝما، ودرس يمؾ 

ػممها سم٠مؾمٚمقب حم٘مؼ. وىمدم ًمٚمٙمتاب ُمثال، وحتدث قمـ اًمبدقمة احلسٜمة واًمبدقمة اًم٘مبٞمحة وهم

هذا اًمٙمتاب ومريد ُمـ ٟمققمف ذم »اًمِمٞمخ اًمٕمالُمة يقؾمػ اًمبٜمقري رمحف اهلل، ىمال ومٞمٝما اًمِمٞمخ: 

ش.ًمٚمِماـمبل ذم سمٕمض إُمايمـ «آقمتّمام»ُمقوققمف؛ سمؾ وماق 
أصؾ اًمٙمتاب ذم اًمٕمرسمٞمة، ٟم٘مٚمف إمم إردية اًمسٞمد ُمٕمراج حمٛمد سمارق.

وتنس رعمہك» -5 ىمام سمٜمنم هذا اًمٙمتاب جمٚمس  -لم اًمبدقمة واًمسٜمةاًمٍماع سم-«دبتع 

إطمٞماء اًمسٜمة واًمتقطمٞمد سمحٞمدرآسماد ذم جمٚمديـ. درس اًمٙمتاب دراؾمة واقمٞمة شم٘مسٞمؿ اًمبدقمة، 

ا سمإدًمة، وي١ميمد أٟمف ًمٞمس ذم اًمنمع سمدقمة طمسٜمة، يمام ذيمر شمٕمريٗمات اًمبدقمة  وٟمحقها، ُمِمٗمققمً 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   81   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ًمسٜمة. وهق يمتاب قماُمر ( قماعما سمجاٟمب ٟمّمقص اًمٙمتاب وا191يتْمٛمـ اًمٙمتاب أىمقال )

سماعمٕمٚمقُمات.
: ًمٚمِمٞمخ هومراز ظمان صٗمدر رمحف اهلل. وهمػمه ُمـ  -ـمريؼ اًمسٜمة– «راهِ تنس» -6

شمّماٟمٞمٗمف طمقل رد اًمبدقمة.
أومرد اًمٙمتاب احلديث قمـ ُمٙماٟمة أدًمة أهؾ اًمسٜمة واجلامقمة، وأىمسام اًمبدقمة وأطمٙماُمٝما، 

دة ُمْمٜمٞمة ذم دراؾمتف وحت٘مٞم٘مف. واًمبدع اعمِمٝمقرة يمٚمٝما ًمقطمدها، وسمذل ومٞمف اعم١مًمػ ضمٝمقدا ضما

وقمغم اًمٙمتاب شم٘مرئمات قمٚمامء ديقسمٜمد، ويمؾ هذا يِمػم اًم٘مراء سم٠من هذا اًمٙمتاب طمري سم٠من 

يٓماًمٕمف يمؾ أطمد، وهق ٟماومع ًمٕماُمة اًمٜماس وظماصتٝمؿ.
هـ(، جيٛمع اًمٙمتاب آصمارا ذم 286عمحٛمد سمـ وواح اًم٘مرـمبل اعماًمٙمل )ت:ش اًمبدع» -7

قمـ سمٕمض اعمسائؾ اًمٗمرقمٞمة. ُما أضمدر أن يراضمع اًمٙمتاب  أمهٞمة اًمسٜمة وذم اًمبدقمة، يمام يتحدث

( طمديًثا وأصمًرا. اؾمتٗماد ُمٜمف يمثػما يمؾ ُمـ ضماء سمٕمده 289وي٘مرأ، ويبٚمغ قمدد إطماديث وأصمار)

ُمـ اعم١مًمٗملم، وًمٕمٚمف أول يمتاب ُمٗمرد ذم هذا اعمقوقع.
طمّمؾ  رؾماًمة ُماضمستػم ًمٚمِمٞمخ قمبد اهلل سمـ قمبد اًمٕمزيز اًمتقجيري،ش اًمبدقمة احلقًمٞمة» -8

سمف اًمِمٞمخ قمغم درضمة اًمديمتقراه ُمـ ضماُمٕمة اإلُمام حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞمة )اًمرياض( قمام 

هـ، يتّمدر اًمٙمتاب سمتٕمريٗمات اًمبدقمة، صمؿ أومرد سمدقمات يمؾ ؿمٝمر سماحلديث، واًمٙمتاب 1496

اسمـ شمٞمٛمٞمة يمثػًما.اًمٕمالُمة صٗمحة. اؾمتٗماد اعم١مًمػ ذم شمرشمٞمب اًمٙمتاب ُمـ  446ذم 
ًمٚمديمتقر وؾمٞمؿ ومتح اهلل، وهق رؾماًمة ُمقضمزة ُمٗمٞمدة ذم ش  إُمةاًمبدع وأصمره اًمزء ذم» -9

هذا اعمقوقع.
ًمٕمبد اإلًمف سمـ طمسلم ش ُمٗمٝمقم اًمبدقمة وأصمره ذم اوٓمراب اًمٗمتاوى اعمٕماسة» -19

ا ضمادا رصٞمٜما ًمٚمٖماية. وهق ؾمٕمقدي اجلٜمسٞمة،  اًمٕمرومج، ذم اًمرد قمغم اًمسٚمٗمٞملم اًمسٕمقديلم رد 

ًمٙمـ اعمراد هبا قمٜمده إىماُمة احلٗمالت أو اعمجاًمس ًمبٞمان اًمسػمة وي٘مقل سم٢مىماُمة اعمقاًمٞمد اًمٜمبقية، و

اًمٜمبقية ُمـ همػم ختّمٞمّمف سمِمٝمر ُمـ اًمِمٝمقر قمغم ظمالف ُما هق اًمسائد ذم اهلٜمد وسمايمستان ُمـ 

اعمقاًمٞمد.
ًمٕمبد اهلل حمٗمقظ احلداد احلرضُمل.ش اًمسٜمة واًمبدقمة» -11
.، عمقٟٓما حمٛمد ـماهر اًمبايمستاينشأصقل اًمسٜمة ًمرد اًمبدقمة» -12



َ قيدةَ الع َ شرحَ   82   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 اًمٚمٝمؿ ووم٘مٜما ومجٞمع اعمسٚمٛملم ًمٗمٝمؿ طم٘مٞم٘مة اًمبدقمة، واحلذر ُمٜمٝما، آُملم.

 يؾزم عبور سبعة جسور حػ ادرور عذ الرصاط: 

يس٠مل قمغم إول قمـ  يٕمؼم ؾمبٕمة ضمسقر طملم اعمرور قمغم اًمٍماط: ىمال أهؾ اًمٕمٚمؿ:

قم، وقمغم وقمغم اًمثاين قمـ اًمّمالة، وقمغم اًمثاًمث قمـ اًمزيماة، وقمغم اًمراسمع قمـ اًمّم اإليامن،

وهق أؿمدها  وقمغم اًمسادس قمـ اًمٓمٝمارة، وقمغم اًمساسمع قمـ طم٘مقق اًمٕمباد. اخلاُمس قمـ احلج،

 واقمٚمؿ أن اًمروايات اظمتٚمٗمت ومٞمام يس٠مل قمٜمف قمغم اجلن اًمسادس.  ظمٓمقرة.

ًمٚمسٞمقـمل،  «اًمبدور اًمساومرة ذم أُمقر أظمرة«ًمالؾمتزادة ُمـ هذه اعمسائؾ راضمع: 

 ةقمالُما»ىمٞمؿ، وٓسمـ  «اًمروح»ًمٚمٖمزازم، ويمتاب  ،«رةاًمدرة اًمٗماظمرة ذم يمِمػ قمٚمقم أظم»و

شمٗمسػم وًمٚمِماه رومٞمع اًمديـ، وشمٗمسػم اسمـ أيب طماشمؿ، وشمٗمسػم اًم٘مرـمبل، واًمدر اعمٜمثقر،  «اًم٘مٞماُمة

 (٦٤امفجر/ ) َّ ني مي زي ُّٱاسمـ يمثػم، يمٚمٝمؿ ذم شمٗمسػم ىمقًمف شمٕمامم:

 وزن األعامل حق: 

وزن  اعمٕمتزًمة اعمٞمزان: ىماًمت (:13/538)« ومتح اًمباري«ىمال احلاومظ اسمـ طمجرذم 

 شمقزن، وإٟمام شمقزن إضمساد واجلقاهر. إقمامل قمبارة قمـ اًمٕمدل سمٜماء قمغم أن إقمامل ٓ

 يقزن ـمٞمبٝما.  يماًمزهرة شمقزن، وٓ وًمٞمست ضمقاهر. وإقمامل أقمراض،

ومٛمثال اإلٟمسان ضمقهر، وصقشمف  ؾمٝمٚمت أٓت اجلديدة ومٝمؿ هذه اعمس٠مًمة، اجلواب:

ويٕمرف وزن احلرارة واًمؼمودة  تٗمظ اعمسجؾ اًمّمقيت سمّمقشمف.يٛمقت اإلٟمسان وحي قمرض،

وهقمة اًمٓمائرات واًمسٞمارات، ووٖمط اًمدم، واًمسٙمري، وطمريمة اًم٘مٚمب،  سماًمؽمُمقُمٞمؽم.

 حيَم ُمـ إقمراض شمقزن اًمٞمقم.  ٓ واًمبّمارة واًمزًمزًمة وسمرودة اجلق،وُما

 وهذا اًم٘مقل اعمٜمسقب إمم اعمٕمتزًمة سماـمؾ ُمـ وضمقه قمدة: 

ومحٚمف قمغم  واًمقزن هق اًم٘مٞماس، اعمجاز ُما أُمٙمـ اًمٕمٛمؾ سماحل٘مٞم٘مة، يّمار إمم ( 1ٓ)

 اًمٕمدل واإلٟمّماف هجر احل٘مٞم٘مة. 

يقصػ  ( طمٞمث ورد اعمٞمزان اىمؽمن سمف ُمٕمٜمك أو يمٚمٛمة شمدل قمغم اخلٗمة واًمث٘مؾ، و2ٓ)

 واًمث٘مؾ.  ةاًمٕمدل سماخلٗم

أومٕمال  ٕنَّ »واحلٙمٛمة ومٞمف فمٝمقر اًمٕمدل؛  وزن إقمامل قمٜمد أهؾ اًمسٜمة واجلامقمة طم٘مٞم٘مًة.



َ قيدةَ الع َ شرحَ   83   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
اهلل شمٕمامم همػم ُمٕمٚمٚمة سمإهمراض واًمٕمٚمؾ وإٓ ًمٙمان ٟماىمًّما أيمٛمٚمف اًمٖمرض، وًمٙمـ هل ُمٕمٚمٚمة 

ح سمف اعمح٘م٘مقن يمأًمقد ذم شمٗمسػمه  ش.سماحِلَٙمؿ واًمٗمقائد واعمّماًمح يمام سَّ

وإيئاس أهؾ  أو إلدظمال اًمنور قمغم أهؾ اإليامن، أو وزن إقمامل ًم٘مٓمع أقمذارهؿ، 

 مم.اًمٙمٗمر ُمـ رمحة اهلل شمٕما

 ،أٟمٙمرت اعمٕمتزًمة اعمٞمزان» (:151)ص «وقء اعمٕمازم»ىمال اعمال قمكم اًم٘ماري ذم 

 اجلامقمة.اعمٞمزان يمام ي٘مقل سمف أهؾ اًمسٜمة وذم طملم شمٗمٞمد يمتب اعمٕمتزًمة أهنؿ ىمائٚمقن سم. «اًمٍماطو

وأُما ووع اعمقازيـ وم٘مد سح اهلل شمٕمامم ذم حمٙمؿ يمتاسمف، ىمال »ىمال اًم٘مايض قمبد اجلبار اعمٕمتززم:

 شمٕمامم:اهلل 

 نن من رنزن مم ام ٱُّٱوىمقًمف: (،٤٧اْلًبياء/ ) َّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ُّٱ
 جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن
إمم همػم ذًمؽ ُمـ أيات اًمتل شمتْمٛمـ هذا اعمٕمٜمك، ومل يرد اهلل شمٕمامم  (اْلعراف) َّ خب حب

ٕن  سماعمٞمزان إٓ اعمٕم٘مقل ُمٜمف اعمتٕمارف ومٞمام سمٞمٜمٜما دون اًمٕمدل وهمػمه قمٚمی ُما ي٘مقًمف سمٕمض اًمٜماس،

، ومذًمؽ (٨٣اْلديد/ ) َّ مم  خم حم جم ُّٱاعمٞمزان وإن ورد سمٛمٕمٜمی اًمٕمدل ذم ىمقًمف:

قمٚمی ـمريؼ اًمتقؾمع واعمجاز، ويمالم اهلل شمٕمامم ُمٝمام أُمٙمـ محٚمف قمغم احل٘مٞم٘مة ٓ جيقز أن يٕمدل سمف 

 ( .425:م، وقمزا سمٕمْمٝمؿ هذا اًمٙمتاب إمم أمحد سمـ أيب هاؿمؿ احلسلم )735)ذح إصقل اخلٛمسة، صش. قمٜمف إمم اعمجاز

 الدلقل من الؼرآن عذ وزن األعامل:

 ُمٜمٝما: ذيمر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وزن إقمامل ذم ُمقاوع،

 (٤٧اْلًبياء/ ) َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ٱُّٱ -1

 َّ رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث  ُّٱ  -2
 (امقارعة)

 ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من رنزن مم ام ُّٱ -3
 (اْلعراف) َّ خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي

 مل خل حل جل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف ٱُّٱ -4
 (املؤوٌون) َّ مم خم  حم جم هل

 (٦١٣الكهف/ ) َّ حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ُّٱ -5



َ قيدةَ الع َ شرحَ   84   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 الدلقل من األحاديث عذ وزن األعامل: 

؟ ذم يمثػم ُمـ «ُما اإليامن» :ىمقًمف ا قمغمرد  ذم طمديث ضمؼميؾ ضماء ذيمر اإليامن سماعمٞمزان  (1)

 ٓمرق. اًم

وأيب قماُمر إؿمٕمري، وأيب  ،واسمـ قمٛمر ،قمـ اسمـ قمباس روى يمثػم ُمـ يمتب احلديث

 هريرة ريض اهلل قمٜمٝمؿ هذا احلديث هبذا اًمٚمٗمظ. 

 ؾمبحان اهلل وسمحٛمده، ؾمبحان اهلل اًمٕمٔمٞمؿ.  يمٚمٛمتان صم٘مٞمٚمتان ذم اعمٞمزان: (2) 

 وؾمبحان اهلل واحلٛمد هلل يٛممن ُما سملم اًمسامء وإرض.  احلٛمد اهلل يٛمأل اعمٞمزان، (3)

  يٛمأل ٟمّمػ اعمٞمزان، واحلٛمد هلل يٛمأل اعمٞمزان يمٚمف. ؾمبحان اهلل (4)

ٓ إًمف إٓ اهلل، اهلل أيمؼم، ؾمبحان اهلل، احلٛمد هلل،  ( ُما أصم٘مؾ ذم اعمٞمزان مخس ظمّمال:5)

 )ويمذا أُمف(.  ـمٗمؾ ُمات ومّمؼم قمٚمٞمف أسمقه

 ( أصم٘مؾ رء ذم ُمٞمزان اعم١مُمـ اخلٚمؼ احلسـ. 6)

ؾمٞم٠ميت سمٕمْمٝما ذم اعمباطمث  ٞمزان،هذا، وصمٛمة قمنمات إطماديث شمدل ساطمة قمغم اعم

 ا. اًمالطم٘مة قمرًو 

وًمٞمس  دًمت هذه اًمٜمّمقص قمغم أن اعمٞمزان اًمذي يقزن سمف إقمامل ًمف ضمسؿ وطمس،

 سمٛمٕمٜمك اًمٕمدل.  :أي ،اعمراد اعمٞمزان اعمٕمٜمقي

 الدلقل من اإلمجاع عذ وزن األعامل: 

)ذح وزن إقمامل. و ،أمجع أهؾ اًمسٜمة قمغم اعمٞمزان ( ىمال اًمٕمالُمة اسمـ سمٓمال رمحف اهلل:1)

 (19/559ح اًمبخاري ٓسمـ سمٓمال ٞمصح

)اًمتٗمسػم أمجع أهؾ اًمسٜمة قمغم أن وزن إقمامل طمؼ.  ( ىمال اًم٘مايض صمٜماء اهلل اًمباين سمتل:2)

 (192اعمٔمٝمري، اعم١مُمٜمقن:

دل اًمٙمتاب واًمسٜمة واإلمجاع قمغم اإليامن  هـ(:1188:م( ىمال اًمٕمالُمة اًمسٗماريٜمل)3)

 (2/184اًمبٝمٞمة )ًمقاُمع إٟمقار سماعمٞمزان. 

ويٜمٙمره أهؾ اًمبدقمة.  ي٘مقل أهؾ احلؼ سماعمٞمزان، ىمال اًمٕمالُمة أسمق احلسـ إؿمٕمري: (4)

 (1/472)ُم٘مآت اإلؾمالُمٞملم 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   85   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 وزن األعامل لؾجؿقع أم لؾبعض؟: 

 ضماء ذم طمؼ اًمٙمٗمار:وزن إقمامل ًمٚمجٛمٞمع،ي٘مقل اعمح٘م٘مقن:

 من خن حن جن مم خم  حم جم هل مل خل حل جل مك  لك  ٱُّٱ
 (املؤوٌون) َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مه جه هن

 ا شمقزن. دًمت أية اًمٙماُمٚمة قمغم أن أقمامل اًمٙمٗمار أيًْم 

 اًم٘مقل اًمثاين ذم طمؼ اًمٙمٗمار: 

 ىمال شمٕمامم: ذهب يمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم أن اًمٙمٗمار ٓ شمقزن أقمامهلؿ، ىمال أًمقد:

يمام أن  ،(٦١٣الكهف/ ) َّ حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىيٱُّٱ

 ًٓ  وإٟمام حتبط أقمامهلؿ. يب٘مك هلؿ طمسٜمة، واًمٙمٗمار ٓ )طمسٜمة وؾمٞمئة( دةً  ُمتْمااًمقزن ي٘متيض أقمام

 (9)روح اعمٕماين، إقمراف: 

ووزن أقمامهلؿ  ا هلؿ.ا ٟماومٕمً وزٟمً  :أي يٜمٗمع ه١مٓء. ُمٕمٜمك أية أن وزن إقمامل ٓ اجلواب:

 ًمبٞمان اًمٕمدل وإمتام احلجة. 

 ًٓ  ب قمٜمف سم٠من:وماجلقا ، ُمتْمادةً أُما اجلقاب قمـ ىمقهلؿ: اًمقزن ي٘متيض أقمام

واًمٙمٗمة إظمرى  ٕٟمف ٓ طمسٜمة ُمع اًمٙمٗمر. إطمدى يمٗمتل اًمٙمٗمار ظماًمٞمة ُمـ احلسٜمات؛ -1

 ويرُمك سمف ذم ضمٝمٜمؿ.  ومؽمضمح هذه اًمٙمٗمة، ا،ا وذٟمبً ُممٟمة يمٗمرً 

ومٝمذه احلسٜمات  (ٓ يمام   ،ا)يمٞمٗمً  ًمق ضمٕمٚمٜما صدىمات اًمٙمٗمار ُم١مصمرة ذم ختٗمٞمػ اًمٕمذاب -2

 ومؽمضمح يمٗمة اًمٙمٗمر.  قب،وذم اًمٙمٗمة إظمرى اًمٙمٗمر واًمذٟم ذم يمٗمة،

 أثر حسـات الؽػار: 

وضماء ذيمر طمال أيب ـماًمب وأيب  ىمد يٙمقن حلسٜمات اًمٙمٗمار شم٠مصمػم ذم ختٗمٞمػ اًمٕمذاب.

وسح احلاومظ اسمـ طمجر، واًمٕمالُمة اسمـ  وومّمؾ اعمحدصمقن اًمٙمالم قمٚمٞمف. هلب ذم إطماديث.

شمٞمٛمٞمة واًمِمٞمخ حمٛمد أٟمقر ؿماه اًمٙمِمٛمػمي سمٜمٗمع طمسٜمات اًمٙمٗمار إياهؿ.
(1)

 

                                                 
ُمـ يٕمٛمؾ ُمـ اخلػم أدٟمك قمٛمؾ وأصٖمره، وم٢مٟمف يراه وجيد ضمزاءه. ٓ ومرق ذم ذًمؽ سملم اعم١مُمـ  :ىمال اإلُمام: أي( »1)

اجلاطمديـ ٓ شمّمؾ هبؿ إمم أن ختٚمّمٝمؿ ُمـ قمذاب اًمٙمٗمر، ومٝمؿ سمف ظماًمدون ذم  واًمٙماومر. هماية إُمر أن طمسٜمات اًمٙمٗمار

اًمِم٘ماء. وأيات اًمتل شمٜمٓمؼ سمحبقط أقمامل اًمٙمٗمار، وأهنا ٓ شمٜمٗمٕمٝمؿ، ُمٕمٜماها هق ُما ذيمرٟما. أي أن قمٛمال ُمـ أقمامهلؿ ٓ 

إظمرى، أُما قمذاب يٜمجٞمٝمؿ ُمـ قمذاب اًمٙمٗمر، وإن ظمٗمػ قمٜمٝمؿ سمٕمض اًمٕمذاب اًمذي يمان يرشم٘مبٝمؿ، قمغم سم٘مٞمة اًمسٞمئات 
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 ن صاحب ادقزان؟: م

اْلًبياء/ ) َّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ٱُّٱ؛ ىمال اهلل شمٕمامم:( واوع اعمٞمزان اهلل شمٕمامم1)
٤٧) 

إن صاطمب »: قمـ طمذيٗمة ُمقىمقوًما: صاطمب اعمٞمزان يقم اًم٘مٞماُمة ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمسالم( 2)

اجلامقمة، )أظمرضمف اًمالًمٙمائل ذم ذح أصقل اقمت٘ماد أهؾ اًمسٜمة وش. اعمٞمزان يقم اًم٘مٞماُمة ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمسالم

 (4/481وذيمره اًم٘مسٓمالين ذم إرؿماد اًمساري ًمنمح صحٞمح اًمبخاري  .2299رىمؿ:

ي٘مقل اهلل: يا آدم ىمد ضمٕمٚمتُؽ طمَٙماًم سمٞمٜمل »( آدم قمٚمٞمف اًمسالم: قمـ أيب هريرة ُمرومققًما: 3)

تِؽ، ىُمْؿ قمٜمد اعمٞمزان، وماٟمٔمْر ُما ُيروَمع إًمٞمَؽ ُمـ أقمامهلؿ يَّ ٚمٓمؼماين، )اعمٕمجؿ اًمّمٖمػم ًماحلديث. ش. وسملم ُذرِّ

 (855رىمؿ:

ش. ُمٚمک اعمقت ُمقيمؾ سماعمٞمزان»( ىمال اًم٘مسٓمالين: قمٜمد اًمبٞمٝم٘مل قمـ أٟمس ُمرومققًما ىمال: 4)

  (19/481)إرؿماد اًمساري ًمنمح صحٞمح اًمبخاري 

ومجع اًمِمٞمخ ؿمٛمس احلؼ إومٖماين رمحف اهلل سملم هذه إىمقال سم٠من صاطمب اعمٞمزان هق اهلل 

وأرؾمؾ ُمٚمؽ اعمقت  ا سمذًمؽ.اهلل شمٕمامم سماقمتباره آُمرً وماًمٜمسبة إمم  ٕن اهلل هق احلايمؿ، شمٕمامم؛

ومٞمجب طمْمقر  ويمام أن اًمنمـمة شمرؾمؾ اعمتٝمٛملم إمم اعمحٙمٛمة، ،إُمقات ُمـ اًمدٟمٞما إمم أظمرة

وضمؼميؾ  يمام شمسجؾ اعمحايمؿ ذم اًمدٟمٞما أىمقال اًمنمـمة.، ُمٚمؽ اعمقت وسمٞماٟمف :أي ،ـماىمؿ اإلرؾمال

وآدم قمٚمٞمف  ا إمم ىمْمٞمة هتؽ اًم٘ماٟمقن.ه ٟمٔمرً ومٞمجب طمْمقر قمٚمٞمف اًمسالم ُمبٚمغ اًم٘ماٟمقن اإلهلل،

ًمٚمِمٞمخ  ،)قمٚمقم اًم٘مرآنا.ومٞمجب طمْمقره سمّمٗمتف وًمٞم   اًمسالم ىمْمٞمة ذريتف ُم٘مدُمة إمم اعمحٙمٛمة اإلهلٞمة،

 (. 243ص  ؿمٛمس احلؼ إومٖماين،

 ماذا يوزن بادقزان؟:

 اظمتٚمٗمقا ومٞمام يقزن سماعمٞمزان قمغم أرسمٕمة أىمقال: 

                                                                                                                           

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ٱُّٱاًمٙمٗمر ٟمٗمسف ومال خيٗمػ قمٜمٝمؿ ُمٜمف رء. يمٞمػ ٓ، واهلل ضمؾ ؿم٠مٟمف ي٘مقل: 
 ُّ َّ ٍّ ٱُّٱ، وم٘مقًمف: (٤٧اْلًبياء/ ) َّ  يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ِّّٰ ُّ
ا خيٗمػ أسح ىمقل ذم أن اًمٙماومر واعم١مُمـ ذم ذًمؽ ؾمقاء. وإن يماّل يقرم يقم اًم٘مٞماُمة ضمزاءه. وىمد ورد أن طمامت َِّّ

وُما ٟم٘مٚمف سمٕمْمٝمؿ ُمـ اإلمجاع قمغم أن  ،وأن أسما هلب خيػ قمٜمف ًمنوره سمقٓدة اًمٜمبّل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،قمٜمف ًمٙمرُمف

اًمٙماومر ٓ شمٜمٗمٕمف ذم أظمرة طمسٜمة وٓ خيٗمػ قمٜمف قمذاب ؾمٞمئة ُما، ٓ أصؾ ًمف. وم٘مد ىمال سمام ىمٚمٜماه يمثػم ُمـ أئٛمة اًمسٚمػ 

(9/526)شمٗمسػم اًم٘ماؾمٛمل ش.ريض اهلل قمٜمٝمؿ
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 ( شمقزن إقمامل اعمجردة. 1)

 زن إقمامل اعمجسدة. ( شمق2)

 شمقزن صحػ إقمامل.  (3)

 يقزن أصحاب إقمامل. (4)

وًمٚمبٕمض أظمر ذًمؽ، وًمٚمثاًمث  ،ومٚمبٕمْمٝمؿ هذا ُمٜماوماة سملم هذه إىمقال إرسمٕمة. وٓ

 يمؾ  ذًمؽ. 

 وردت إطماديث هبذه اًمقضمقه إرسمٕمة: 

 توزن األعامل ادجردة:  الؼول األول:

ـُ »ىمال:  قمـ اًمٜمبی صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ (1)  ذم اعمٞمزاِن اخلُُٚمُؼ احلََس
ٍ
)صحٞمح ش. أصم٘مُؾ رء

 . وإؾمٜماده صحٞمح( 481اسمـ طمبان، رىمؿ:

 مل يٍمح احلديث سمتجسٞمد اخلٚمؼ احلسـ. 

يا أسما ذر! أٓ أدًمَُّؽ قمغم ظمّمٚمتلم مها »( وىمال رؾمقل اهلل صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 2)

ـِ  ؽقمٚمٞم»غم يا رؾمقَل اهلل، ىمال: ل: سمىماش أظمػ قمغم اًمٔمٝمر، وأصمَ٘مُؾ ذم اعمٞمزان ُمـ همػممها؟ سمُحْس

ٛمِت، واًمذي ٟمٗمس حمٛمد سمٞمده ُما قمِٛمؾ اخلالئُؼ سمٛمثٚمِٝمام )ؿمٕمب اإليامن ًمٚمبٞمٝم٘مل، ش. اخلُُٚمِؼ، وـُمقِل اًمّمَّ

 ( 7991وُمسٜمد اًمبزار، رىمؿ:. 3298وُمسٜمد أيب يٕمٚمی، رىمؿ:. 1954رىمؿ:

قمٜمده رضمؾ يبٙمل، ( أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٟمزل قمٚمٞمف ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمسالم، و3)

إٟما ٟمزن أقمامل سمٜمل آدم يمٚمٝما إٓ اًمبٙماء؛ وم٢من اهلل »ىمال ضمؼميؾ: ش ومالن»ىمال: ش ُمـ هذا؟»وم٘مال: 

 (144)اًمزهد ًمإلُمام أمحد سمـ طمٜمبؾ، رىمؿ:ش. قمز وضمؾ يٓمٗمئ سماًمدُمٕمة سمحقرا ُمـ ٟمار ضمٝمٜمؿ

ٕمجؿ إوؾمط )اعم ش.أول ُما ُيقَوع ذم ُمٞمزان اًمٕمبد َٟمَٗمَ٘متُف قمٚمی أهٚمف»( وىمال قمٚمٞمف اًمسالم: 4)

 (6135ًمٚمٓمؼماين، رىمؿ:

)شماريخ ُمديٜمة دُمِمؼ  ش.اًمقوقء ُيقَزن يقَم اًم٘مٞماُمة ُمع ؾمائر إقمامل»( وىمال قمٚمٞمف اًمسالم: 5)

 (61/389ٓسمـ قمسايمر 

شُمقَوع اعمقازيـ يقَم اًم٘مٞماُمة، ومُتقَزن احلسٜمات واًمسٞمِّئات، »( وقمـ ضماسمر ُمرومققًما: 6)

ٍة دظمؾ اجلٜمة، وُمـ صم٘مٚمت ؾمٞمئاشُمف قمغم طمسٜماشمف ُمث٘مال ومٛمـ صمُ٘مٚمْت طمسٜماشُمف قمٚمی ؾمٞمئاشمف ُمث٘مال طمب

ش. أوًمئؽ أصحاب إقمراف»ىمٞمؾ ًمف: ُمـ اؾمتقْت طمسٜماشُمف وؾمٞمئاشُمف؟ ىمال: ش. طمبٍة دظمؾ اًمٜمار

 (4/439)أظمرضمف ظمٞمثٛمة ذم ومقائده، وقمٜمد اسمـ اعمبارك ذم اًمزهد قمـ اسمـ ُمسٕمقد ٟمحقه ُمرومققًما. واٟمٔمر: ؾمبؾ اًمسالم 
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اًمٓمٝمقرؿمٓمر اإليامن، واحلٛمد هللِّ متأل »هلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ( وىمال رؾمقل اهلل صٚمی ا7)

 ( 223)صحٞمح ُمسٚمؿ، رىمؿ: ش.اعمٞمزان

 . «احلٛمد هلل»مل يٍمح احلديث سمتجسٞمد 
سمجاٟمب هذه إطماديث صمٛمة أطماديث يمثػمة أظمرى شمِمػم إمم ووع إقمامل ٟمٗمسٝما ذم 

 اعمٞمزان. 

 ُمام أمحد سمـ طمٜمبؾ،وإًمٞمف ذهب اإل وزن إقمامل ىمقل اسمـ قمباس ريض اهلل قمٜمٝمام.

)ومتح اًمباري ورضمحف احلاومظ اسمـ طمجر رمحف اهلل.  وهمػمهؿ. اإلُمام اًمبخاري، وقمكم سمـ اعمديٜمل،و

13/539) 

 د األعامل: قالؼول الثاين: جتس

تاِن ُيقَزن ومٞمف احلسٜماُت واًمسٞمِّئاُت، »( قمـ اسمـ قمباس أٟمف ىمال: 1) اعمٞمزان ًمف ًمِساٌن ويمِٗمَّ

ـِ  ِة اعمِٞمزاِن ومتثُ٘مؾ قمغم اًمسٞمئاِت... ومُٞمقشَمی سماحلََسٜمات ذم أطمس ىمال: ش. صقرٍة، ومتُقَوع ذم يمِٗمَّ

ُػ » ِة اعمٞمزاِن ومُتَخٗمَّ ش. . واًمباـمؾ ظمٗمٞمػوُي١مشَمی سماًمسٞمئات ذم أىمبح صقرٍة ومُتقَوع ذم يمِٗمَّ

 (278)ؿمٕمب اإليامن، رىمؿ: احلديث.

تان»( وىمال احلسـ: 2) أصقل اقمت٘ماد أهؾ اًمسٜمة  )أظمرضمف اًمالًمٙمائل ذم ذحش. اعمٞمزان ًمف ًمِساٌن ويمِٗمَّ

 (2219واجلامقمة، رىمؿ:

ـُ اًمقضمف، طمسـ »ذم ىمّمة ؾم١مال اًم٘مؼم: ( ذم طمديث اًمؼماء3)  ( رضمٌؾ طَمَس ـَ ومٞم٠مشمٞمف )اعم١مُم

ك، هذا يقُُمؽ اًمذي يمٜمَت شُمققَمد، ومٞم٘مقل ًمف:  يح، ومٞم٘مقل: َأسمنِمْ سماًمذي يُنُّ اًمثِّٞماب، ـَمٞمُِّب اًمرِّ

اًمُِح ُمـ أٟمَت؟ ومقضمٝمؽ اًمقضمُف اًمذي جيلُء سماخلػم )ُمسٜمد أمحد، ش. ، ومٞم٘مقل: أٟما قَمَٛمُٚمؽ اًمّمَّ

 ، وإؾمٜماده صحٞمح(18534رىمؿ:

بََع ضمٜمازَة ُمسٚمٍؿ »( قمـ أيب هريرة أن رؾمقل اهلل صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمال: 4) ُمـ اشمَّ

إيامًٟما واطمتساسًما، ويمان ُمٕمف طمتَّی ُيّمٚمَّی قمٚمٞمٝما وُيْٗمَرَغ ُمـ دومٜمٝما، وم٢مٟمَّف يرضِمع ُمـ إضمر 

 ․(47)صحٞمح اًمبخاري، رىمؿ:ش. ىمػماط ُمثُؾ ُأطُمدٍ  سم٘مػماـَملم، يمؾُّ 

ِة ُمٞمزاٟمِف يقَم اًم٘مٞماُمة »وقمـ محاد سمـ إسمراهٞمؿ ىمال:  (5) جُياء سمٕمٛمؾ اًمرضمؾ ومُٞمقَوع ذم يمِٗمَّ

ِة ُمٞمزاٟمِف ومػَمضَمُح ومُٞم٘مال  حاب، ومُٞمقَوع ذم يمِٗمَّ  أُمثال اًمَٖمامم، أو ىمال: ُِمثؾ اًمسَّ
ٍ
ومَتِخػُّ ومُٞمجاء سمٌمء



َ قيدةَ الع َ شرحَ   89   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ُٛمف اًمٜمَّاسًمف: أشمدِري ُما هذا؟ وم )ضماُمع ش. ٞم٘مقل: ٓ، ومٞم٘مال ًمف: هذا ومْمُؾ اًمِٕمٚمؿ اًمذي يمٜمَت شُمَٕمٚمِّ

 (225سمٞمان اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف، رىمؿ:

اىمرُءوا اًمزهراَويـ: اًمب٘مرَة وؾمقرَة آل »( ىمال رؾمقل اهلل صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 6)

ام همامُمتان ام شم٠مشمِٞمان يقَم اًم٘مٞماُمة يم٠مهنَّ  (894)صحٞمح ُمسٚمؿ، رىمؿ:ش. قمٛمران، وم٢مهنَّ

ُمـ اطمَتبََس ومَرؾًما ذم ؾمبٞمؾ اهلل إيامًٟما سماهلل »( ىمال رؾمقل اهلل صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 7)

ف وَرْوصَمف وسمقًَمف ذم ُمٞمزاٟمف يقَم اًم٘مٞماُمة  (2853)صحٞمح اًمبخاري، رىمؿ:ش.وشمّمديً٘ما سمققمده، وم٢منَّ ؿِمَبَٕمف وِريَّ

 توزن صحف األعامل:  الؼول الثالث:

أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأؿمٝمد أنَّ »ٓماىمٌة ومٞمٝما سم فومتخُرج ًم»( طمديث اًمبٓماىمة اًمِمٝمػم: 1)

، ومٞم٘مقل: اطْمرُضْ َوْزَٟمؽ، ومٞم٘مقل: يا ربِّ ُما هذه اًمبٓماىمة ُمع هذه «حمٛمًدا قمبده ورؾمقًمف

ِجالت ذم يمٗمٍة واًمبِٓماىمة ذم يمٗمٍة، ومٓماؿَمت  اًمسجالت، وم٘مال: إٟمؽ ٓ شُمْٔمَٚمُؿ، ىمال: ومتُقَوع اًمسِّ

ِجالت وصَمُ٘مَٚمت اًمبٓماىمُة، ومال يث٘مُ  ، وىمال اًمؽمُمذي: هذا 2639)ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، رىمؿ:ش.ؾ ُمع اؾمؿ اهلل رءٌ اًمسِّ

 طمديث طمسـ( 

ِة اعمٞمزان، أظمرضمف اإلُمام أمحد قمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو  ووَرد ووع اًمبٓماىمة ُمع رضمٍؾ ذم يمِٗمَّ

ـُ يقَم اًم٘مٞماُمة، ومُٞم١مشَمی »سمـ اًمٕماص ىمال: ىمال رؾمقل اهلل صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  شُمقَوع اعمقازي

ٍة ومٞمُقَوع ُما ُأطمِِصَ قمٚمٞمف، ومَتاميؾ سمفسماًمرضمؾ ومٞمُ  اًمٜمار،  ومُٞمبَٕمث سمف إمم»، ىمال: شاعمٞمزانُ  قَوع ذم يمِٗمَّ

سمبٓماىمة  كوم٢مذا ُأْدسمَِر سمف إذا صاِئٌح يِّمٞمُح ُمـ قمٜمد اًمرمحـ ي٘مقل: ٓ شَمٕمَجٚمقا، وم٢مٟمَّف ىمد سم٘مل ًمف، ومٞم١ُمشمَ 

ٍة، طمتی َيِٛمٞمُؾ «ٓ إًمف إٓ اهلل»ومٞمٝما:  ، 7966)ُمسٜمد أمحد، رىمؿ:ش. سمف اعمٞمزانُ  ، ومُتقَوع ُمع اًمرضمؾ ذم يمِٗمَّ

 وإؾمٜماده طمسـ(

وزن اًمّمحائػ ىمقل اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام، ورضمحف أو صححف اًمٕمالُمة اًم٘مرـمبل، 

وقمزاه ذم شمٗمسػم  واًمٕمالُمة اسمـ قمبد اًمؼم، واًمٕمالُمة اًمسٞمقـمل، وإُمام احلرُملم وهمػمهؿ.

 ٗمنيـ.  اًمبٞمْماوي إمم اجلٛمٝمقر، وضمٕمٚمف ذم شمٗمسػم اًمرازي ىمقل قماُمة اعم

 إيراد عذ حديث البطاقة واجلواب عـه:

وم٢من يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ ُمٕمف سمٓماىمة  يرد قمٚمٞمف أٟمف ي٘متيض قمدم دظمقل أطمد ُمـ اعم١مُمـ اًمٜمار؛

 اإليامن؟ 

وزن إقمامل  -2وزن اإليامن سم٢مزاء اًمٙمٗمر.  -1اًمقزن ُمرشملم: يٙمقن  :(1اجلواب )



َ قيدةَ الع َ شرحَ   99   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 غم اًمقزن إول. وطمديث اًمبٓماىمة حمٛمقًمة قم اًمّماحلة سم٢مزاء إقمامل اًمسٞمئة.

وم٢من طمديث اًمبٓماىمة يدل قمغم أٟمف يٜمجق ُمـ اًمٜمار سمٕمد رضمحان يمٗمتف،  وهذا همػم ُمٕم٘مقل؛ 

 ٟمٕمٚمؿ أن اًمقزن ُمرشملم.  وٓ ٓ أن إقمامل ؾمتقزن سمٕمد اًمبٓماىمة.

ُمـ يمان آظمر »ومٗمل احلديث:  ومٖمٗمر ًمف، ٟمٓمؼ هبذه اًمٙمٚمٛمة وهق ذم اًمٜمزع، :(2اجلواب)

 (3116)ؾمٜمـ أيب داود، رىمؿ: ش.ةيمالُمف ٓ إًمف إٓ اهلل دظمؾ اجلٜم

ذم طملم  يمان ُم١مُمٜما، وُمٕمف طمسٜمات أظمرى، :هذا اًمتقضمٞمف ي٘متيض أن يٙمقن ُمٕمٜماهوًمٙمـ 

 يٛمٚمؽ طمسٜمة ُمـ احلسٜمات.  يدل ؾمٞماق طمديث اًمبٓماىمة قمغم أٟمف ٓ

ومؽمضمحت احلسٜمات  أن احلسٜمات يماٟمت ُمٕمف، وًمٙمٜمٝما يماٟمت ُمرضمقطمة، :اجلواب عـه

 سمؼميمة طمسـ آظمر يمٚمامشمف. 

 ىماهلا قمٜمد ُمقشمف ًمٞمدظمؾ ذم اإليامن.  :(3)اجلواب 

ُما يمان ىمبٚمف ُمـ  دمٕن اإلؾمالم هي ا سم٠مٟمف جيب ؾم٘مقط ذٟمقسمف طمٞمٜمئذ،يرد قمٚمٞمف أيًْم 

 وٟمجد هٜما شمسٕمة وشمسٕملم ؾمجال ُمـ اًمذٟمقب.  اًمذٟمقب،

اإليامن ُما يمان قمٚمٞمف ُمـ طم٘مقق  هيدم وٓ رسمام يمان قمٚمٞمف طم٘مقق اًمٕمباد، اجلواب عـه:

 . اًمٕمباد اًمذيـ قماش ومٞمٝمؿ

ا وًمٙمـ ىماهلا ذم فمروف صٕمبة سمٖماية ُمـ اإلظمالص. وي٘مقهلا  اًمٜماس أيًْم  :(4اجلواب )

أو يٙمقن قمغم ُمثؾ  ومٛمثال: مل يؽمك هذه اًمٙمٚمٛمة طمتك ذم طمال اإليمراه، ذم قمٛمقم إطمقال.

 شماُمر ذم ىمّمة أصحاب إظمدود، اًمذي ضمٝمر سمّمقت يمٚمٛمة احلؼ ووحك سمٜمٗمسف.سمـ اهلل قمبد

رضمؾ ُمع أن اًمٜماـمؼ سمٙمٚمٛمة اًمِمٝمادة سمٖماية ُمـ اإلظمالص، مل ظمص احلديث سمذيمر  إيراد:

 يمثػم، ويمذًمؽ ُمـ ىماهلا وهق ذم اًمٜمزع ، ويمذًمؽ ُمـ ىماهلا ىمبؾ ُمقشمف ًمٞمدظمؾ ذم اإليامن يمثػمون؟ 

 ظمّمقص إومراد.  اعمراد سمف مجاقمة حتٛمؾ هذه اًمّمٗمة، ٓ اجلواب:

وومْمؾ ُمـ  ىمّمة طمديث اًمبٓماىمة ُمستثٜماة ُمـ قمٛمقم إصقل واًم٘مقاٟملم. :(5اجلواب )

، 19/332). «اًمتٗمسػم اعمٔمٝمري»اهلل شمٕمامم سمٕمٞمٜمف، طمٙمك هذا اجلقاب اًم٘مايض صمٜماء اهلل اًمباين سمتل ذم 

 (11اًم٘مارقمة:

 الؼول الرابع: يوزن أصحاب األعامل: 

إٟمف ًمٞم٠ميت اًمرضمُؾ »( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمبل صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمال: 1)



َ قيدةَ الع َ شرحَ   91   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (4729)صحٞمح اًمبخاري، رىمؿ:ش. ٓ يِزن قمٜمَد اهلل ضَمٜماَح سَمُٕمقوةٍ  اًمٕمٔمٞمُؿ اًمسٛملُم يقَم اًم٘مٞماُمة

 ( ورد احلديث سم٠من إطمدى رضمكم قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد أصم٘مؾ ُمـ ضمبؾ أطمد. 2)

تَزُّ ًمرؾمقل اهلل صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  قمـ ِرزِّ سمـ طُمبَٞمش أن قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد يمان حَيْ

ٌة ومْمِحؽ ُما »اًم٘مقم، وم٘مال اًمٜمبل صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  ؾمقيًما ُمـ َأراٍك، ويمان ذم ؾماىَمٞمف ِدىمَّ

ِة ؾماىَمٞمف، واًمذي ٟمٗمز سمٞمده إهنام أصم٘مُؾ ذم اعمٞمزان ُمـ ُأطُمدٍ  )صحٞمح اسمـ طمبان، ش. ُيْمِحُٙمٙمؿ ُِمـ ِدىمَّ

 ․وهق طمديث صحٞمح( ․5385واعمستدرك ًمٚمحايمؿ، رىمؿ: ․7969رىمؿ:

ديد، إيمقل ىمال قمبٞمد سمـ قُمَٛمػم: هق اًم٘مقي اًمِم (٦١امقنه/ ) َّ مغ جغ مع جع ٱُّٱ (3)

وب، ُيقَوع ذم اعمٞمزان ومال يِزن ؿمٕمػمًة، َيدوَمع اعمَٚمُؽ ُِمـ أوًمئؽ ؾمبٕملم أًمًٗما دومٕمًة واطمدًة ذم  ُ اًمنمَّ

 (3/279طمٚمٞمة إوًمٞماء . 994)اًمنميٕمة ًممضمري، رىمؿ: اًمٜمار.

( قمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕماص ىمال: ىمال رؾمقل اهلل صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 4)

ـُ ي» ٍة ومٞمُقَوع ُما ُأطمِِصَ قمٚمٞمف، ومَتاميؾ سمف شُمقَوع اعمقازي قَم اًم٘مٞماُمة، ومُٞم١مشَمی سماًمرضمؾ ومُٞمقَوع ذم يمِٗمَّ

ومُٞمبَٕمث سمف إًمی اًمٜمار، وم٢مذا ُأْدسمَِر سمف إذا صاِئٌح يِّمٞمُح ُمـ قمٜمد اًمرمحـ ي٘مقل: ٓ »، ىمال: شاعمٞمزانُ 

ٍة، طمتی ، ومتُقَوع «ٓ إًمف إٓ اهلل»شَمٕمَجٚمقا، وم٢مٟمَّف ىمد سم٘مل ًمف، ومٞم١ُمشَمی سمبٓماىمة ومٞمٝما:  ُمع اًمرضمؾ ذم يمِٗمَّ

 (7966)ُمسٜمد أمحد، رىمؿ:ش.َيِٛمٞمُؾ سمف اعمٞمزانُ 

 اجلؿع بػ األقوال ادذكورة: 

ومل شمٜمِػ اًمٜمّمقص  وم٢من اًم٘مّمد ُمٜمف سمٞمان اًمٕمدل. ُمٜماوماة سملم اًمقضمقه إرسمٕمة ًمٚمقزن، ٓ

 ومٞم١مظمذ هبا مجٞمٕما قمغم ُما يكم:   ؿمٞمئا ُمـ هذه اًمقضمقه.

 وًمبٕمْمٝمؿ مجٞمع اًمقضمقه.  ( ًمبٕمْمٝمؿ وضمف، وًممظمر وضمف آظمر،1)

 ( 19)شمٗمسػم اسمـ يمثػم، احلاىمة/ا سمٕمد واطمد، صمالث ُمرات.واطمدً  ( يقزن قمغم اًمقضمقه اًمثالصمة:2)

أو يقوع صاطمب اًمٕمٛمؾ ُمع  دمسد إقمامل، ومتقوع هل وأصحاهبا ذم يمٗمة، (3)

 ( 192)اًمتٗمسػم اعمٔمٝمري، اعم١مُمٜمقن/صحٞمٗمة احلسٜمات ذم يمٗمة، وطماصٚمٝمام واطمد. 

ًٓ  هذا اًم٘مقل سمحديث اًمبٓماىمة، ىمد يستدل قمغم  اًمذي ضماء  ومٞمف ووع صاطمب اًمٕمٛمؾ أو

 صمؿ ووع اًمبٓماىمة ُمٕمف. 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   92   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 معرفة الراجح من ادرجوح: 

 يمٞمػ شمٕمرف اًمٙمٗمة اًمراضمحة؟ اظمتٚمٗمقا ومٞمف قمغم صمالصمة أىمقال: 

واًمٙمٗمة اعمرضمقطمة  ذهب اجلٛمٝمقر إمم أن اًمٙمٗمة اًمراضمحة متٞمؾ إمم إؾمٗمؾ، :(1الؼول)

 اًمقزن ذم اًمدٟمٞما.  يمام حيّمؾ ذم شمرشمٗمع.

وشمٜمزل اًمٙمٗمة  شمرومع اًمٙمٗمة اًمراضمحة إمم إقمغم، قمغم اًمٕمٙمس ُمـ قمادة اًمدٟمٞما، (:2الؼول)

 (٦١فاطر/ ) َّجع مظ حط مض خض حض جض ُّٱىمال شمٕمامم: اعمرضمقطمة إمم إؾمٗمؾ.

 ومٕمٚمؿ أن إقمامل اًمّماحلة شمّمٕمد وشمرشمٗمع. 

 ا. ٕمزيز أيًْم طمٙمك اًمٕمالُمة اًمزريمٌم هذا اًم٘مقل قمـ سمٕمْمٝمؿ، واظمتاره اًمِماه قمبد اًم

رضمح يمٗمة احلسٜمات خلروج اًمٜمقر ُمٜمٝما، وأُما يمٗمة اًمسٞمئات ومؽمضمح ًمٔمٚمٛمة شم: (3الؼول)

-244)راضمع:قمٚمقم اًم٘مرآن ًمٚمِمٞمخ ؿمٛمس احلؼ إومٖماين،ص  طمٙمك هذا اًم٘مقل اًمٕمالُمة أًمقد. خترج ُمٜمٝما.

245 .) 

 احلؽؿة يف وزن األعامل: 

 ُمٜمٝما ُما يكم:  ل،ٙمؿ ذم وزن إقماما ُمـ اًمقضمقه واحلِ ذيمر اًمٕمٚمامء قمددً 

 وإًمٞمف يِمػم ىمقًمف شمٕمامم: ويتذيمروها إن ٟمسقها، ( ًمٞمٕمٚمؿ أصحاب إقمامل سم٠مقمامهلؿ،1)

(٦٤اإلرساء/ ) َّ  خت حت جت هب مب خب حبٱُّٱ
وئمٝمر قمدل اهلل شمٕمامم ُمـ قم٘ماب  ( ئمٝمر ومْمؾ اهلل ويمرُمف ُمـ ضمزاء احلسٜمات،2) 

ٕمٚمؿ أٟمف ُمٕماُمٚمة اًمٕمٗمق ي اخلٚمٞمطقمقُمؾ صاطمب اًمٕمٛمؾ  إذاصمؿ إٟمف  اًمسٞمئات سم٠مٟمف مل ئمٚمؿ اعمذٟمب،

 ومْمؾ اهلل شمٕمامم. 

( ؿمٝمادة إٟمبٞماء قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم، وؿمٝمادة أهؾ اًمٕمٚمؿ، وؿمٝمادة اعمالئٙمة، وؿمٝمادة 3)

يمؾ ذًمؽ يبلم أن ُما حيّمؾ ىمائؿ قمغم احل٘مٞم٘مة  وؿمٝمادة ىمٓمع إرض، ووزن إقمامل؛ اجلقارح،

 واًمقاىمع. 

وم٢من اًمٖمرض ُمـ  مهٞمة اًمٕمٛمؾ اإلٟمساين،( واًمٖمرض ُمـ هذا يمٚمف أن هذه اًمتداسمػم شمؼمز أ4)

)هذه احلٙمؿ إرسمع ذيمره اًمِمٞمخ  وقمٚمٞمف اختذت هذه اًمتداسمػم يمٚمُّٝما. ظمٚمؼ اًمٙمقن ٟمتائج إقمامل هذه.

 (. 244قمٚمقم اًم٘مرآن،ص  ؿمٛمس احلؼ إومٖماين،



َ قيدةَ الع َ شرحَ   93   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ( شمقزن إقمامل إلمتام احلجة. 5)

 ؟  ( ٓظمتبار اعمٙمٚمػ: هؾ ي١مُمـ سمقزن إقمامل أم 6ٓ)

ويتبلم ظمزهيؿ أُمام اًمٜماس  ُمـ وزن طمسٜمات اًمّماحللم ومْمٚمٝمؿ ًمٚمٜماس، ( يتجغم7)

 سمقزن ؾمٞمئات اعمسٞمئلم. 

 وسماًمٕمٙمس يزداد اعمرء مها وهمام.  ( رضمحان يمٗمة احلسٜمات يزيد ُمـ ومرح اعمرء وُمنشمف.8)

ح يمٗمتف؟  ( ًمٞمٕمٚمؿ اًمثقاب اًمذي طمّمٚمف قمغم اًمٕمٛمؾ اًمّماًمح،9)  وأي إقمامل رضمَّ

 واضمتٜماب اًمذٟمقب.  ،ومٞمزداد قمٜماية سم٠مداء اًمقاضمبات ٚمف يقزن،( طملم يٕمٚمؿ اعمرء أن قمٛم19)

وخيٞمب سمٗمارق طمبة  ويٗمٚمح اعمرء، شمٗمٞمد اًمروايات أن احلبة اًمقاطمدة شمرضمح اعمٞمزان،

 واطمدة.

ُما ُمادة  وصمٛمة ُمباطمث أظمرى وٛمـ وزن إقمامل ُمثال: هؾ ظمٚمؼ اعمٞمزان أو ؾمٞمخٚمؼ؟

خماصٛمة و ؟ن ؾمٕمة يمٗمتل اعمٞمزاواحلٙمٛمة ذم اعمٞمزان؟ وصٗمات اعمٞمزان ذم وقء إطماديث،

وُما أيمثر إقمامل صم٘مال ذم  وطمْمقر اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم اعمٞمزان، اًمٜماس قمٜمد اعمٞمزان،

ؾ  هؾ ي٘مام اعمٞمزان قمٜمد احلساب أو سمٕمد احلساب؟ أيـ ي٘مام اًمقزن؟ اعمٞمزان؟ إدقمٞمة اًمتل شُمث٘مِّ

ويٕمٚمـ اعمالئٙمة سماًمٜمتائج  وزن اخلٚمؼ؟اعمٞمزان؟ هؾ شمقزن أقمامل اجلـ أم ٓ؟ يمؿ ُمدًة يستٖمرىمٝما 

 ُمع متام اًمقزن وٟمحق ذًمؽ. 

يرضمع هلذه اعمسائؾ وهمػمها ُمـ اعمسائؾ اًمتل شمتٕمٚمؼ سمقزن إقمامل إمم يمتب اًمتٗمسػم، 

 وأُمقر أظمرة. 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 9-  ٌَُِّة َوانلَّاُر ََمجنَُِقتَان َ بًَدا َوََل تَِبيَداِن.(1)َواْلج

َ
ٌَيَاِن أ  ، ََل َتفج

 

 :هل اجلنة والنار موجودتان حاال أم ال؟

 ذهٛ أهل افسْٜ واجلامظٜ إػ أن اجلْٜ وافْٚر خمِوؿتٚن وموجودتٚن ذم هذا افوؿٝ.

 ََِٚ  وإٕام ُتَِٚن يوم افَٔٚمٜ.  بًُد،وذهٛ بًض ادًتزفٜ واخلوارج إػ أهنام مل ُُتْ

ٓور ادسِّغ ظذ أن اجلْٜ وافْٚر خمِوؿتٚن أن، خالًؾٚ مج» ؿٚل افًالمٜ افتٍتٚزاين:

وافَٚيض ظبد اجلبٚر، ومن جيري جمرامهٚ من ادًتزفٜ، حٔٞ زظّوا أهنام إٕام  ،ٕيب هٚصم

 ت(، ط: ظٚمل افُتٛ، برو5/901)ذح ادَٚصد  ش.خيَِٚن يوم اجلزاء

ذهبٝ ضٚئٍٜ من ادًتزفٜ واخلوارج إػ أن اجلْٜ وافْٚر مل خيَِٚ بًد، » ؿٚل ابن حزم:

 (/81)افٍهل ذم ادِل وإهواء وافْحل  ش.وذهٛ مجٓور ادسِّغ إػ أهنام ؿد خَِتٚ

 أدلة ادعتزلة: 

 َّ  حك جك حقمق مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض ٱُّٱ( 9)
 ٕجًِٓٚ، أي: ٕخَِٓٚ.  (٦٨املطص/)

ًل هْٚ بسٔط ؽر مرـٛ، ومًْى اجلًل افبسٔط هو اخلِق. ومًْى اجلًل واجل 

 ادرـٛ افتهٔر أو افتخهٔص. 

 «ٕجًل» ٕن مًْى أجٚب ظْه أهل افسْٜ واجلامظٜ بٖن هذا آشتدٓل ؽر صحٔح؛ 
 . «ٕهِرُ »بًّْى  «ٕجًل»، وـثرا مٚ يٖيت «ٕخِق»ٓيْحك ذم 

ٛ،  فبسٔطؿِام اشتخدم افَرآن وافسْٜ اجلًل ا َـّ ا؛ ؾٕ٘ه ؿِٔل ب٘زاء اجلًل ادر ؿِٔاًل جدًّ

ا. أو ٕخّهٓٚ فِذين ٓ وهو ـثر، ؾًّْى  أيٜ افُريّٜ: ٕهرهٚ فِذين ٓ يريدون ظِوًّ

ا.  يريدون ظِوًّ

ؾ٘ذا ـٚن  ؾٕ٘ه يٖيت فِحٚل وادوٚرع، «ٕخِق» بًّْى «ٕجًل» ٚ أنوفو شِّْٚ ؾرًض  

ؾبىل دفٔل ادًتزفٜ افَٚئِون بٖٕه بًّْى  جدهٚ ذم افٍور،ٕو «ٕخَِٓٚ»ـٚن مًْى  بًّْى احلٚل،

 وإن ـْٚ َٕول بوجود اجلْٜ وافْٚر ذم ادٚيض.  آشتَبٚل،

                                                 
. وادثبٝ من بَٜٔ افْسخ.25، 91 ،2شَط من ش خمِوؿتٚن»( ؿوفه 9)



َ قيدةَ الع َ شرحَ   5   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وهذا يًْي إٔه ؽر موجود من ذي  (٨٣الرعد/ ) َّ من خن ٱُّٱ( ؿٚل تًٚػ ذم اجلْٜ:2)

ؾُٔف  وهِك، (٦٦املطص/ ) َّ رن مم ام يل ىل ُّٱوإٓ فدخل حتٝ ؿوفه تًٚػ: ؿبُل،

 ؟ َّ من خن ُّٱيهح

افدوام افًرذم،  َّ من خن ٱُّٱٱموجود من ذي ؿبُل، وادراد بَوفه: َٕول: اجلواب:

. ؾّثال يَول ؿٚئل:  ؾ٘ن ضرأ ظِٔه افٍْٚء ددة ؿِِٜٔ أو فزمن ؿِٔل مل يِْٚف ذفك افدوام افًرذمَّ

 ؾْٚء فِحٚجٜ افبؼيٜ افالزمٜ. أو يَول ؿٚئل: ذم هيٍٚرؿ ؾِٔس مًْٚه إٔه ٓ زيد يهحبْي دائام،

 افبٔٝ صّس، ؾِٔس مًْٚه أن ٓ طل جلدر أو إٕٚء. 

وهذا افَول  وإن هِك أؾراده، بٚظتبٚر افْوع، َّ من خن ٱُّٱ:ؿوفه اجلواب الثاين:

يوجد ذم ـل  ـام أن اإلٕسٚن ٕوع، ٕن افْوع افُع يوجد ذم ـل ؾرد من أؾراده، ؽر صحٔح؛

 ٚ. ق افْوع أيًو ؾ٘ن ؾْي مجٔع أؾراد افبؼ مل يب من زيد وظّر وبُر،

ؾ٘ن ًٕم  َّ رن مم ام يل ىل ُّٱٱاجلْٜ ؾٕٜٚٔ بَّتٙ ؿوفه تًٚػ: اجلواب الثالث:

اجلْٜ إذا مل يبق من يستٍٔد مْٓٚ ُظِزَ ظْٓٚ بٚهلِك وافٍْٚء فًدم بَٚئٓٚ صٚحلٜ فالٕتٍٚع، أو 

 دُمًل ًٕم اجلْٜ ؽر صٚحلٜ فالٕتٍٚع. 

اؿرأ أمتك »ؾَٚل فه إبراهٔم:  ٔه افسالم،فَي افْبي صذ اهلل ظِٔه وشِم إبراهٔم ظِ (1)

ِٜ  هممْي افسالم، وأخز ب ُٜ افسر ِٔب شبحٚن  :ظذبٜ ادٚء، وأهنٚ ِؿًٔٚن، وأن ِؽراشٓٚ ،أن اجلْٜ ض

 (  182)شْن افسمذي، رؿم ش.واهلل أـز ،وٓ إفه إٓ اهلل ،واحلّد هلل ،اهلل

 ؟  ؾُٔف توصف بٚجلْٜ ،«ؿًٔٚن»وصف هذا احلديٞ اجلْٜ بـ 

ؾٚفَهور واجلْٚن  ورء آخر وهو تُِّٔٓٚ، ظْه أن ثّٜ وجودا فِجْٜ، اجلواب:

 وتتٖتى شٚئر مراحل اـتامهلٚ بٚفًبٚدة وافتسبٔحٚت وؽرمهٚ.   موجودة،

(ؿٚل آشٜٔ بْٝ مزاحم )- جخ مح جح مج حج مث هت ٱُّٱ:-امرأة ؾرظون َّ 
 ٚ بٔٝ ذم اجلْٜ؟ وفذا ضِبٝ أن يبْي هل ؾًِم أن اجلْٜ فٔس ؾٔٓٚ بٔٝ،( ١١اتلحريه/)

وبْٚء افبٔٝ ؾٔٓٚ من مراحل اشتُامهلٚ.  اجلْٜ موجودة وخمِوؿٜ من ذي ؿبُل، اجلواب:

. وافَالئد ذم ذح افًَٚئد فَِوٕوي، 222-220افْزاس، ص ․901-5/901ذح ادَٚصد  ․98)ذح افًَٚئد افْسٍٜٔ، ص

 ، خمىوط(91-915ص



َ قيدةَ الع َ شرحَ   8   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 أدلة أهل السنة واجلامعة: 

ؿٚل  ؾًِم أن اجلْٜ موجودة من ذي ؿبُل. ِٔه افسالم جْٜ اخلِد،أدخل آدم ظ (9)

 يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت ُّتًٚػ:
 (طٍ) َّ ىل مل

 بخّس خهٚل، وٓ –افتي أدخِٓٚ آدم ظِٔه افسالم–وصٍٝ أيٜ افُريّٜ اجلْٜ 

 تتهف هبٚ إٓ جْٜ اخلِد، ٓ جْٜ افدٕٔٚ. 

ادراد بٚجلْٜ جْٜ ذم ؾِسىغ وؽرهٚ.  :ؿٔل ٔم رمحٓام اهلل:َافؿٚل افًالمٜ أفود وابن 

مسِم إصٍٓٚين وإٔٚس إػ أهنٚ جْٜ أخری  ٛ ادًتزفٜ وأبوهذ»وإفُٔم ٕص أفود: 

ًٕٚ ذم إرض بغ ؾٚرس وـرمٚن،  ًٕٚ ٔدم ظِٔه افسالم، وـٕٚٝ بستٚ خَِٓٚ اهلل تًٚػ امتحٚ

نٚم، ومل تُن اجلْٜ ادًروؾٜ، ومحِوا اهلبوط وؿٔل: بٖرض ظدن، وؿٔل: بٍِسىغ ـورة بٚف

 ․15روح ادًٚين، افبَرة:) ․(٤١ابللرة/ ) َّ مخ جخ ٱُّٱظِی إٓتَٚل من بًَٜ إػ بًَٜ أخری ـام ذم 

 (1-900وإير: حٚدي إرواح إفی بالد إؾراح، ص

جٚء ؾٔه أن افْٚس يٖتون  حديثٚ خيص افنٍٚظٜ افُزى، «صحٔحه»( روى مسِم ذم 2)

َٜ » ؾَٔوفون: م ظِٔه افسالم،آد تِْح فْٚ اجلََّْ ٍْ وهل أخرجُم من اجلْٜ إٓ » ؾَٔول: ،شيٚ أبٕٚٚ اْشَت

ُٜ أبُٔم آدم تستٍتحون جْٜ اخلِد افتي أخرج مْه آدم فزفٜ  :أي (95)صحٔح مسِم، رؿم:ش.خىٔئ

 مْه. 

 إٔٝ آدم افذي خََِك اهلل» ؾَٚل موشى ٔدم: ( ٕٚطر موشى آدم ظِٔٓام افسالم،1)

خ ؾٔك من روحه، وأشَجد فَك مالئَُته، وأشُْك ذم جْتِه، ثم أهبىٝ افَْٚس  ٍَ بٔده، وٕ

 وأخرجه افبخٚري بًّْٚه(  ․2852)صحٔح مسِم، رؿم:ش.بخىٔئتك إػ إرض

ِم مْه إٔه ٕزل من اجلْٜ افسامويٜ إػ إرض.   ًُ  ؾ

() (٨٤ابللرة/ ) َّ خل حل جل مك لك خك حك ٱُّٱ 

 إٔه ٕزل إػ إرض، ومل يُن ظِٔٓٚ.  ٚ ظذتدل هذه أيٜ أيًو 

 جْٜ اخلِد.  :ْه أهنٚ اجلْٜ ادًروؾٜ ادًٓودةؾًِم م ( افالم ذم اجلْٜ فًِٓد اخلٚرجي،5)

 جن ٱُّٱ(١٨٨آل عىران/ ) َّ حن جن ُّٱ:تًٚػ أخز بهٌٜٔ اديض ذم ؿوفه (8)
ِٔه واحلّل ظ ( خالف افيٚهر،ه)ًٕدر  (ظذ آشتَبٚلجنومحل ) .(٤٢ابللرة/ ) َّ حن



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ًٜ يتىِٛ دفٔاًل   ومل يوجد رء مْه هْٚ. ، وؿريْ

ومثِه  أخز ؾٔه بهٌٜٔ اديض، (٧٩الشعراء/ ) َّ رب يئ ىئ ُّٱ( ـذفك ؿوفه تًٚػ:1)

بهٌٜٔ اديض  (انلجه) َّ  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ٱُّٱؿوفه تًٚػ:

  أيًوٚ.

رته إصِٜٔ. رأى حمّد صذ اهلل ظِٔه وشِم جزيل ظِٔه افسالم ذم ادًراج ذم صو

 .«جْٜ ادٖوى»وشدرة ادْتٓى صجرة شدر ظئّٜ ذم افًٚمل افًِوي، ظْده اجلْٜ افتي تسّى 

 وإٕام شّٔٝ هبٚ ٕهنٚ مٖوى ادٗمْغ. 

َٜ ؾ٘ذا ؾٔٓٚ جْٚبِذ افِٗفٗ، وإذا ُتراهُبٚ »( ذم صحٔح افبخٚري: 1) ُٝ اجلْ ثم ُأْدِخِ

 (112)صحٔح افبخٚري، رؿم: ش.ادِسك

(رأى ا )،ؿٚل ابن ظبٚس  فْبي صذ اهلل ظِٔه وشِم اجلْٜ وافْٚر ظْد صالة افُسوف

خسف افنّس ظِی ظٓد رشول اهلل صِی اهلل ظِٔه وشِم ؾهذ رشول » ريض اهلل ظْٓام:

اهلل صذ اهلل ظِٔه وشِم وافْٚس مًه...، ؿٚفوا: يٚ رشول اهلل! تْٚوفٝ صًٔئٚ ذم مَٚمك هذا، 

، ؾَٚل:  َٝ وًدا، وفو أخذته إين»ثم رأيْٚك تًًُُ َُ َٜ ؾتْٚوفٝ مْٓٚ ُظْ ُٝ اجلْ ُٝ اجلْٜ أو ُأِري  رأي

ُٝ افْٚر ؾِم أَر ـٚفٔوم مْيًرا ؿط )صحٔح افبخٚري، بٚب ـٍران ش.ٕـِتم مْه مٚ بَٔٝ افدٕٔٚ، ورأي

 (591افًنر، رؿم:

ُٝ » ( ؿٚل افْبي صذ اهلل ظِٔه وشِم:90) وافذي ٍٕس حمّد بٔده فو رأيتم مٚ رأي

َٝ يٚ رشول اهلل! ؿٚل: ش. ؿِٔاًل وفبُٔتم ـثًرافوحُتم  ش. رأيٝ اجلْٜ وافْٚر»ؿٚفوا: ومٚ رأي

 ․(28)صحٔح مسِم، رؿم:

ؿٚل افزاء بن ظٚزب ريض . ٚ إػ اجلْٜاؾتحوا فه بٚبً  يوضع ادٗمن ذم ؿزه ؾْٔٚدى: (99)

:  -وؾٔه -ٚرخرجْٚ مع رشول اهلل صذ اهلل ظِٔه وشِم ذم جْٚزة رجل من إٕه» اهلل ظْه:

ؾْٔٚدي مْٚد من افسامء: أن ؿد صدق ظبدي، ؾٖؾرصوه من اجلْٜ، واؾتحوا فه بًٚبٚ إػ اجلْٜ، »

 (151)شْن أيب داود، رؿم: ش.وأفبسوه من اجلْٜ

تٚ، ََ وإٕام اـتٍْٔٚ ببًض  تدل أحٚديٞ صحٔحٜ ـثرة ظذ أن اجلْٜ وافْٚر ؿد ُخِِ

 إحٚديٞ خمٚؾٜ افىول. 

 ؟  يدخِٓٚ افْٚس إٓ يوم افَٔٚمٜ وٓ ذم خِق اجلْٜ من ذي ؿبُل،مٚ احلُّٜ  سؤال:

، وأيًوٚ يدخِٓٚ أرواح افنٓداء افوظد وافوظٔد بٚدوجود آـد وأحُم اجلواب:



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
؛ حٚدي إرواح إػ 220ص  ؛ افْزاس،999-5/901)ظِوم افَرآن فِنٔخ صّس احلق إؾٌٚين؛ ذح ادَٚصد  .افُٚمِغ

 (.9/25ٕول بالد إؾراح  افبٚب ا

وهي بنٚرة ظئّٜ. وثّٜ دخول  يّوت ادٗمن ؾٖٔتٔه ادالئُٜ بِبٚس اجلْٜ وضٔبٓٚ،

وأمٚ دخول أرواح افنٓداء وادٗمْغ افُٚمِغ ؾثبٝ  ٕيٚمي يتحَق يوم افَٔٚمٜ بٕٚجسٚد.

ـذفك أرواح افنٓداء ترـٛ افىٔور وتىر  ـام أن أرواح افٍُٚر ذم شجغ. ؿبل افَٔٚمٜ،

 من اجلْٜ.  حٔٞ تنٚء

 اجلنة والنار باقوتنان دائام: 

اجلْٜ وافْٚر بٚؿٔتْٚن أبد  وؿٚل أهل افسْٜ واجلامظٜ: تٍْى اجلْٜ و افْٚر، تَول اجلّٜٓٔ:

 (9، فألشٍرائْٔى، ص )افٍرق بغ افٍرق أبٚد.

 أدلة أهل السنة واجلامعة: 

 (٨٣الرعد/ ) َّ من خن ٱُّٱ (9ؿٚل تًٚػ: )

(٣٢ص/ ) َّ مت خت حت جت هب مب خب ٱُّٱ( 2وؿٚل تًٚػ: )
 (٢٦احلجر/ ) َّ  خف حف جف مغ ٱُّ(1وؿٚل تًٚػ: )

 (٣٤ادلخان/ ) َّحج مث هت  مت خت حت جت ٱُّٱ (وؿٚل تًٚػ: )

 يم ىم مم خم حم  جم يل ىل مل خل ٱُّٱ(5وؿٚل تًٚػ: )
 (١٤٤امنساء/ ) َّخن حن جن

 (٦٣املائدة/ ) َّٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه  مه  ٱُّٱ(8وؿٚل تًٚػ:)

 َّحي جي ٰه  مه جه هن من خن حن ممجن خم حم  جم هل ٱُّٱ (1وؿٚل تًٚػ: )
 (١١٧املائدة/ )

 َّ  ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٱُّٱ(1وؿٚل تًٚػ: )
 (1ابليٌة/ )

 (٤٤احلج/ ) َّ مض خض حض جض مص خص حص  مس خس ُّٱ (وؿٚل تًٚػ: )

 (٣٤امنساء/ ) َّ ىل مل يك ىك  مك لك ٱُّٱ(90وؿٚل تًٚػ: )

 (٨٩انلبأ/ ) َّ  خك حك جك مق حق ُّٱ( 99وؿٚل تًٚػ: )

 (٨٥املائدة/ ) َّىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ( 92: )وؿٚل تًٚػ



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 َّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي  جي يه ٱُّٱ(91وؿٚل تًٚػ: )

 (٨٧ابللرة/)

 جئ  ىييي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن زنمنٱُّٱ( 9وؿٚل تًٚػ: )
 (٦١ابللرة/ ) َّ خئ حئ

 ادراد بٚفسٔئٜ ذم أيٜ افُريّٜ افؼُك. 

 مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص ُّٱ (95وؿٚل تًٚػ: )
 (ابللرة) َّ  مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف  مغ جغ

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه ُّٱ( 98وؿٚل تًٚػ: )
 (األحزاب) َّ رئ  ّٰ

 جح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب خبمب حب جب  هئ مئ ُّٱ( 91وؿٚل تًٚػ: )
 (٤٨اْلي/ ) َّ مح

وأهل اجلْٜ خمِدون ؾٔٓٚ. ويبؼ  ( ذم احلديٞ افنٓر: أهل افْٚر خمِدون ذم افْٚر،91)

يْٚدي مٍْٚد إّن فُم أن تِهّحوا ؾال »ٜ ـام ورد ظن افْبي صذ اهلل ظِٔه وشِم إٔه ؿٚل: أهل اجلْ

َٔوا ؾال متوتوا أبدا، وإّن فُم أن تِنبروا ؾال هتَرموا أبًدا، وإن فُم  تسَّوا أبدا، وإّن فُم أن حت

ّوا ؾال تبٖشوا أبدا، ؾذفك ؿوفه ظز وجل: ًّ  جه هن من خن حن جن مم ٱُّٱأن َتَْ
 (2111صحٔح مسِم، رؿم:) .(٢٨ف/ األعرا) َّ مه

(9 و ظن أيب شًٔد اخلدري ريض اهلل ظْه، ؿٚل: ؿٚل رشول اهلل صذ اهلل ظِٔه )

بْ »وشِم:  ـَ ِئبرون ويْيرون، يٗتى بٚدوت ـٓٔئٜ  َِح، ؾْٔٚدي مْٚد: يٚ أهل اجلْٜ، ؾَْٔؼَ ٍش َأم

م يْٚدي: يٚ أهل افْٚر، ؾَٔول: هل تًرؾون هذا؟ ؾَٔوفون: ًٕم، هذا ادوت، وـِٓم ؿد رآه، ث

ِئبرون ويْيرون، ؾَٔول: وهل تًرؾون هذا؟ ؾَٔوفون: ًٕم، هذا ادوت، وـِٓم ؿد رآه،  َْٔؼَ ؾ

ُِوٌد ؾال موَت، ويٚ أهل افْٚر خِوٌد ؾال موَت  ُْٔذَبح ثم يَول: يٚ أهل اجلْٜ ُخ )صحٔح افبخٚري، ش.ؾ

 (21. صحٔح مسِم، رؿم:110رؿم:

  (1).فُٕٚدهِوي أحسن تٍهٔال هلذا ادوضوعؾهل افنٔخ حمّد إدريس ا

                                                 
آظتبٚر ببَٚء اجلْٜ . و1/29( ودزيد من افتٍٚصٔل راجع: مًٚرف افَرآن فِنٔخ حمّد إدريس افُٕٚدهِوي 9)

وافْٚر، فتَي افدين افسبُي. وفُِوثري مَٚفٜ حول هذا افبحٞ مسامة بـ مسٖفٜ اخلِود. راجع مَٚٓت افُوثري. 

يَيٜ أويل »ذم خِود افُٚؾر ذم افْٚر، ٕمحد بن ظبد افًزيز إٕدفز احلٍْي، خمىوط. و وإير أيًوٚ: تبكة إخٔٚر

 .افَْوجي فِنٔخ صديق حسن خٚنش آظتِبٚر بام ورد ذم ذـر افْٚر وأصحٚب افْٚر



َ قيدةَ الع َ شرحَ   900   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ٕحومئٜ آيٜ تدل ظذ  «آظتبٚر ببَٚء اجلْٜ وافْٚر»وشٚق اإلمٚم افسبُي رمحه اهلل ذم 

ٕهٝ تسع وتسًون  بَٚء اجلْٜ وافْٚر، شتون آيٜ مْٓٚ ُتص افْٚر، وأربًون مْٓٚ ُتص اجلْٜ.

ظذ خِود اجلْٜ. وؿِرَن اخلِود  وٕهٝ ثامين وثالثون آيٜ مْٓٚ آيٜ مْٓٚ ظذ خِود افْٚر،

 ـام ؿرَن اخلِود بٚفتٖبٔد ذم شبع آيٚت خٚصٜ بٚجلْٜ.، بٚفتٖبٔد ذم أربع آيٚت خٚصٜ بٚفْٚر

 وتْص أـثر من ثالثغ آيٜ ظذ ظدم اإلخراج من اجلْٜ.

وأقواهلام  قوم والعالمة ابن توموة بالقول بفناء النار،التفرد احلافظ ابن 

 ادتضادة يف ذلك: 

 َٔم وافًالمٜ ابن تّٜٔٔ رمحٓام اهلل ذم هذه ادسٖفٜ بٚفَول بٍْٚء افْٚر.افٍرد احلٚؾظ ابن ت

آظتبٚر ببَٚء » وأفف مًٚسمهٚ افًالمٜ تَي افدين افسبُي افنٚؾًي رمحه اهلل رشٚفٜ شامهٚ

ل رؾع إشتٚر إلبىٚ» ٚ رشٚفٜ ذم افرد ظِٔٓام شامهٚـام ظّل افًالمٜ افهًْٚين أيًو  .«افْٚر

 . «أدفٜ افَٚئِغ بٍْٚء افْٚر

افرد ظذ من ؿٚل بٍْٚء اجلْٜ »صْف افًالمٜ ابن تّٜٔٔ رشٚفٜ ذم ؾْٚء افْٚر، شامه حمََٓٚ 

ورشٚفٜ افًالمٜ ابن  .«مل يسّٓٚ ادٗفف» . وؿٚل ذم ادَدمٜ:«وبٔٚن إؿوال ذم ذفك وافْٚر،

 [.108برؿم ] «اجلْٜ وؾْٚء افْٚر رشٚفٜ ذم بَٚء» تّٜٔٔ هذه حيتٍظ هبٚ مُتبٜ افتنسبتي بٚشم

ممٚ دؾع ادحََق ذم  ـام يتجذ من ٕهوص هذا افُتٚب أن افنٔخ ابن تّٜٔٔ يَول بٍْٚء افْٚر.

ويَِق  إػ افَول بٖٕه إذا ـٚن ابن تّٜٔٔ يَول بٍْٚء افْٚر ؾٕ٘ه خىٖ اجتٓٚدي مْه. هنٚيٜ إمر

هذه افرشٚفٜ من ٕص افًالمٜ ابن تّٜٔٔ مٚ وممٚ جٚء ذم  اَءهٚ.افتًٚرض ذم ـتٛ ابن تّٜٔٔ ؿرَّ 

وؿد روی ظِامء افسْٜ واحلديٞ ذم ذفك )يًْي ؾْٚء افْٚر( آثًٚرا ظن افهحٚبٜ »يع: 

مع أن افَٚئِغ  ،وافتٚبًغ...، وحْٔئذ ؾٔحتٟ ظِی ؾْٚئٓٚ بٚفُتٚب وافسْٜ وأؿوال افهحٚبٜ

ظِی من ؿٚل بٍْٚء اجلْٜ وافْٚر وبٔٚن إؿوال )افرد ش. ببَٚئٓٚ فٔس مًٓم ـتٚب وٓ شْٜ وٓ أؿوال افهحٚبٜ

 ، حتَٔق: حمّد بن ظبد اهلل افسّٓري، ط: دار بِْسٜٔ(81ذم ذفك، ٓبن تّٜٔٔ، ص

وافذين ؿىًوا بدوام » ؿٚل ابن تّٜٔٔ رمحه اهلل ذم رشٚفته هذه بًد ذفك بهٍحٚت:

دل ظذ ذفك دٓفٜ افْٚر، هلم أربع ضرق. أحدهٚ: طن اإلمجٚع...، وافثٚين: أن افَرآن ؿد 

ؿىًٜٔ...، وافثٚفٞ: أن افسْٜ ادستٍٔوٜ أخزت بخروج من ذم ؿِبه مثٚل ذرة من إيامن من 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   909   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 افْٚر دون افٍُٚر، ؾ٘هنم مل خيرجوا...، 

 ًٓ : ؽر مًِوم، ؾ٘ن هذه ادسٚئل ٓ يَىع ؾٔٓٚ ب٘مجٚع، ًٕم ؿد يين ؾٖمٚ اإلمجٚع ؾٓو أو

 وحديًثٚ، بل إػ افسٚظٜ مل اع، وؿد ظرف افْزاع ؿدياًم وذفك ؿبل أن يًرف افْز ،ؾٔٓٚ اإلمجٚع

أظِم أحدا من افهحٚبٜ ؿٚل: إهنٚ ٓ تٍْى، وإٕام ادَْول ظْٓم ضد ذفك وفُن افتٚبًون َٕل 

 ظْٓم هذا وهذا.

وأمٚ افَرآن، ؾٚفذي دل ظِٔه وفٔس ذم افَرآن مٚ يدل ظذ أهنٚ ٓ تٍْى، بل افذي يدل 

ون ؾٔٓٚ أبدا، )ثم ذـر أيٚت، ثم ؿٚل:( وهذا يَتيض خِودهم ظِٔه طٚهر افَرآن أهنم خٚفد

ٚ وٓ خيرجون مْٓٚ مع بَٚئٓٚ وبَٚء ظذاهبٚ، مٚدام ذفك افًذاب بٚؿًٔ  -دار افًذاب  -ذم جْٓم 

ـام خيرج أهل افتوحٔد، ؾ٘ن هٗٓء خيرجون مْٓٚ بٚفنٍٚظٜ، وؽر افنٍٚظٜ مع بَٚئٓٚ، ـام 

ذاب مع بَٚء احلبس وافًذاب افذي ؾٔه ظذ من مل خيرج. خيرج ٕٚس من احلبس افذي ؾٔه افً

 (1-19)ادهدر افسٚبق، ص ش.وهُذا ؿٚل افْبي صذ اهلل ظِٔه وشِم ذم احلديٞ افهحٔح

افٍرق بغ بَٚء اجلْٜ، وافْٚر، ذًظٚ، وظَاًل. ؾٖمٚ ذًظٚ، » وؿٚل بًد ذفك بهٍحٚت:

دوامه، وإٔه ٓ ٍٕٚد فه وٓ إَىٚع ذم ؽر ؾّن وجوه: أحدهٚ: أن اهلل أخز ببَٚء ًٕٔم اجلْٜ و

موضع من ـتٚبه، ـام أخز أن أهل اجلْٜ ٓ خيرجون مْٓٚ، وأمٚ افْٚر وظذاهبٚ ؾِم خيز ببَٚء 

ذفك، بل أخز أن أهِٓٚ ٓ خيرجون مْٓٚ. افثٚين: إٔه أخز بام يدل ظذ إٔه فٔس بّٗبد ذم ظدة 

 آيٚت.

يدل ظذ افدوام. افرابع: إن افْٚر ؿٔدهٚ بَوفه: افثٚفٞ: أن افْٚر مل يذـر ؾٔٓٚ رء 

 مظ ٱُّٱ، وؿوفه:(١٤٦األًعام/ ) َّحئ جئ يي ىي ني مي ُّٱ، وؿوفه:(٤٨انلبأ/ ) َّ خت حت جتٱُّٱ
ِد/ ) َّ حق مف خف حف جف مغ  جغ مع جع ، ؾٓذه ثالث آيٚت تَتيض ؿؤٜ مٗؿتٜ، أو (١٩٥َ

 (10ص )ادهدر افسٚبق، ش.مًَِٜ ظذ ذط، وذاك دائم مىِق، فٔس بّٗؿٝ وٓ مًِق

وؿد اتٍق » :«جمّوع افٍتٚوى»ؾَد جٚء ذم  ويوجد ذم ـالم ابن تّٜٔٔ ٍٕسه مٚ خيٚفٍه،

شِف إمٜ وأئّتٓٚ وشٚئر أهل افسْٜ واجلامظٜ ظذ أن من ادخِوؿٚت مٚ ٓ يًدم وٓ يٍْى 

 (91/101)جمّوع افٍتٚوى ش. وؽر ذفك ،وافًرش ،وافْٚر ،بٚفُِٜٔ ـٚجلْٜ

وأمٚ ـوهنٚ )أي افْٚر( أبديٜ ٓ إتٓٚء هلٚ وٓ تٍْى » ه اهلل:ؿٚل احلٚؾظ ابن افَٔم رمح

ـٚجلْٜ ؾٖين من افَران وافسْٜ دفٔل واحد يدل ظذ ذفك؟!...، وأمٚ ؾْٚء افْٚر وحدهٚ ؾَد 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   902   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وإير: متٚم  ․150)حٚدي إرواح، صش.وجدٕٚ ـم من ؿٚل به من افهحٚبٜ وتٍريَٓم بغ اجلْٜ وافْٚر

 افبٚب افسٚبع وافستون( ـالمه ذم حٚدي إرواح،

ودٚ ـٚن » :«افوابل افهٔٛ» ؾَٚل ذم وـالم ابن افَٔم رمحه اهلل يًٚرض بًوه بًوٚ،

افْٚس ظذ ثالث ضبَٚت: ضٔٛ ٓ ينْٔه خبٔٞ، وخبٔٞ ٓ ضٔٛ ؾٔه، وآخرون ؾٔٓم خبٞ 

وضٔٛ، دورهم ثالثٜ: دار افىٔٛ ادحض، ودار اخلبٔٞ ادحض، وهٚتٚن افداران ٓ تٍْٔٚن، 

ودار دن مًه خبٞ وضٔٛ وهي افدار افتي تٍْى وهي دار افًهٚة، ؾٕ٘ه ٓ يبَي ذم جْٓم من 

ظهٚة ادوحدين أحد، ؾٕ٘ه إذا ظذبوا بَدر جزائٓم أخرجوا من افْٚر ؾٖدخِوا اجلْٜ، وٓ 

 (20)افوابل افهٔٛ من افُِم افىٔٛ، صش. يبَى إٓ دار افىٔٛ ادحض، ودار اخلبٞ ادحض

ابن تّٜٔٔ وابن  -من ظِامء احلديٞ ادًٚسين–س افدين إفبٚين خٚفف افنٔخ ٕٚ

رؾع إشتٚر إلبىٚل أدفٜ »ظِٔٓام بٚفتكيح بٚشّٓام ذم مَدمٜ  افَٔم ذم هذه ادسٖفٜ، وردَّ 

ؿٚل افنٔخ  أفف حمّد بن إشامظٔل افهًْٚين هذه افرشٚفٜ ذم بَٚء افْٚر. .«افَٚئِغ بٍْٚء افْٚر

ؾٔٓٚ ظذ صٔخ  إن مٗفٍٓٚ اإلمٚم افهًْٚين رمحه اهلل تًٚػ ردَّ » ه افرشٚفٜ:إفبٚين ذم مَدمٜ هذ

ـذا ذم  ش.اإلشالم ابن تّٜٔٔ وتِّٔذه ابن افَٔم مِٔٓام بٍْٚء افْٚر بٖشِوب ظِّي رصغ دؿٔق

 (9/91رشٚئل افسَٚف )

ا ظذ ردًّ  «افَول ادختٚر فبٔٚن ؾْٚء افْٚر» ثم أظد ظبد افُريم صٚفح احلّٔد رشٚفٜ شامهٚ

–وؿٚل ظبد افُريم صٚفح احلّٔد  ٚ ظن موؿف ابن تّٜٔٔ وابن افَٔم.افنٔخ إفبٚين، ودؾٚظً 

 . «مراده بٍْٚء افْٚر ؾْٚء ٕٚر ادسِّغ» :-وهو يداؾع ظن ابن تّٜٔٔ

)ص  ٓبن أيب افًز «ذح افًَٔدة افىحٚويٜ»أيًوٚ ذم تًَِٔٚته ظذ  افنٔخ إفبٚين وردَّ 

2)  ًّظذ مًٚريض ؾْٚء افْٚر.ٚ ا ؿويًّ رد 

شٚق ؾٔٓٚ أدفٜ مٍهِٜ من  وظّل افنٔخ حمّد إدريس افُٕٚدهِوي رشٚفٜ ؾٔه،

افتًِٔق »جٚءت هذه افرشٚفٜ ذم  افُتٚب وافسْٜ وإمجٚع إمٜ ظذ ظدم ؾْٚء اجلْٜ وافْٚر.

 (. /19- 9) «افهبٔح

هذه ادسٖفٜ حغ بٚدي افنٔخ أذف ظع افتٕٓٚوي ذم راجع افنٔخ ظبد ادٚجد افدريٚ

ؾرد ظِٔه افنٔخ افتٕٓٚوي بٖن افْهوص افكحيٜ افواضحٜ  إظداده فتٍسر افَرآن افُريم.

 دافٜ ظذ بَٚء افْٚر وخِودهٚ. 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   901   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
شْدخل اجلْٜ  :َد ـٚن افٍسٚق يَوفون فٔومْٚ هذاؾ إٕه ينجع افٍُٚر؛ وأضٚف ؿٚئال:

 شْْجو من افْٚر يومٚ من إيٚم.  ؾسَٔول افٍُٚر أيوٚ: يومٚ من إيٚم،

 من ؿٚل بٍْٚء افْٚر ؾٓو من أتبٚع ابن تّٜٔٔ وابن افَٔم. 

 ًً وؿٚل ببَٚء اجلْٜ » ٚ فًِالمٜ ابن تّٜٔٔ وابن افَٔم رمحٓام اهلل:ؿٚل افنٔخ ابن أيب افًز تب

 ش.وؾْٚء افْٚر مجٚظٜ مْٓم من افسِف واخلِف

وافنٔخ صًٔٛ إرٕٚؤوط ذم افتًِٔق  ؿٚل افنٔخ ظبد اهلل بن ظبد ادحسن افسـي

ؿول ضًٌٔف مرجوٌح  –إن صح  –ومٚ ُيروى ظن بًض افسِف من افَول بٍْٚء افْٚر » ظِٔه:

 ش.أبد أبٚد، وبَٚء أهِٓٚ ؾٔٓٚخمٚفف فألدفٜ افَىًٜٔ من افُتٚب وافسْٜ افدافٜ ظذ بَٚء افْٚر 

 (2/829بد اهلل بن ظبد ادحسن افسـي وافنٔخ صًٔٛ إرٕٚؤوط )ذح افًَٔدة افىحٚويٜ ٓبن أيب افًز، بتحَٔق افدـتور ظ

وزظم افنٔخ ابن أيب افًز أن ؿول افسِف واخلِف هذا حئُه ـثر من ـتٛ افتٍسر 

 وظذ خالف افواؿع، ؿول ابن أيب افًز هذا ؽر صحٔح، ؿٚل افنٔخ شًٔد ؾودة: وؽره.

ة به ب٘زاء إدفٜ افَٚضًٜ ببَٚء ظز وٓ يهح إشْٚده. ومن روي ظْٓم من افسِف ذفك ٓ

 (88/2 ر)افؼح افُب افْٚر.

ؿِٝ: مل يثبٝ افَول بٍْٚء افْٚر ظن أحد من افسِف، وإٕام هي » وؿٚل افنٔخ إفبٚين:

)تًَِٔٚت افنٔخ إفبٚين ظذ ذح افًَٔدة  ش.آثٚر واهٜٔ ٓ تَوم هبٚ حجٜ، وبًض أحٚديثه موضوظٜ

 (2ٓبن أيب افًز، ص ،افىحٚويٜ

افسٚبع: أن اهلل خيرج  ....» شٚق افنٔخ ابن أيب افًز ثامٕٜٔ أؿوال ذم أن افْٚر أبديٜ دائّٜ:

مْٓٚ من ينٚء، ـام ورد ذم احلديٞ، ثم يبَٔٓٚ صٔئٚ، ثم ئٍْٓٚ، ؾٕ٘ه جًل هلٚ أمدا تْتٓي إفٔه. 

ٚر، بَٚء ٓ إَوٚء افثٚمن: أن اهلل تًٚػ خيرج مْٓٚ من صٚء، ـام ورد ذم افسْٜ، ويبَى ؾٔٓٚ افٍُ

فه، ـام ؿٚل افنٔخ رمحه اهلل. ومٚ ظدا هذين افَوفغ إخرين طٚهر افبىالن. وهذان افَوٓن 

 ش. ٕهل افسْٜ

ذم حغ مل  افْٚر ؿول أهل افسْٜ واجلامظٜ، جًل افنٔخ ابن أيب افًز افَول افسٚبع بٍْٚء

 ه. يَل به من أهل افسْٜ واجلامظٜ إٓ ابن تّٜٔٔ  وبًض أتبٚظ

 –أظْي بٍْٚء افْٚر دون اجلْٜ  –هذا افَول و» ؿٚل افنٔخ بًد ذفك بًدة صٍحٚت:

ٓبن أيب  ،)ذح افًَٔدة افىحٚويٜش. مَْول ظن ظّر، وابن مسًود، وأيب هريرة، وأيب شًٔد، وؽرهم

 (2/828افًز 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   90   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وإشْٚد أثر ابن مسًود ريض اهلل ظْه ضًٔف  وإشْٚد أثر ظّر ريض اهلل ظْه مَْىع.

: أحد رواته-ؿٚل ظبٔد اهلل بن مًٚذو وأمٚ أثر أيب هريرة ريض اهلل ظْه ؾ٘شْٚده صحٔح. .جدا

وحديٞ أيب شًٔد اخلدري ريض اهلل ظْه ؿٚل  ش.ـٚن أصحٚبْٚ يَوفون: يًْي به ادوحدين»

فنٔخ وا ،)فِتٍهٔل راجع: تًَِٔٚت افدـتور ظبد اهلل بن ظبد ادحسن افسـي ؾٔه اإلمٚم افذهبي وؽره: مُْر.

 (2/829ٓبن أيب افًز  ،صًٔٛ إرٕٚؤوط ظذ ذح افًَٔدة افىحٚويٜ

 يًتز افسٍِٔون اإلمٚم أمحد بن حْبل رمحه اهلل اإلمٚم إوَل، وابن تّٜٔٔ اإلمٚم افثٚيَن،

 ؾَٔل: هو افنٔخ إفبٚين. وحمّد بن ظبد افوهٚب اإلمٚم افثٚفٞ، واختٍِوا ذم اإلمٚم افرابع،

 ابن بٚز. وؿٔل: هو افنٔخ 

وفُن خيٚفٍون رأيه ذم  رؽم أن افسٍِٔغ يًتزون اإلمٚم أمحد بن حْبل اإلمٚم إول،

 ظدد من ادسٚئل مثل افهٍٚت ادتنٚهبٚت، وخِق افَرآن. 

 ؿٚفٝ اجلّٜٓٔ: اجلْٜ وافْٚر ؾٕٚٔتٚن. 

 أدلة اجلهموة واجلواب عنها: 

 (٨احلديد/ ) َّلك خك حك جك مق ُّٱ (9)

 ؾٓو افبٚؿي.  أن ـل رء هٚفك إٓ ذات اهلل تًٚػ.أؾٚدت أيٜ افُريّٜ 

بل يٍُي افٍْٚء وفو  يستِزم ؾْٚء اجلْٜ وافْٚر؛ ٓ (حك) إثبٚت مًْى -9 اجلواب:

ًٜ واحدًة، وافْٚر صٚحلٜ  ؾتجًل اجلْٜ صٚحلٜ فالٕتٍٚع، أو مًْى افٍْٚء: ظدم إٓتٍٚع، شٚظ

  دًٚؿبٜ افٍُٚر ؾٔام بًد. 

ؾٚدُّن ؾٍٚن بٚفْير إػ  وبَٚء ادُّن وظدم بَٚئه شٔٚن. ُّْٚت،اجلْٜ وافْٚر من اد -2

اهلل تًٚػ هو افبٚؿي  ذاتو اجلْٜ وافْٚرصٚحلتٚن فٍِْٚء، (حكؾًّْى ) وإن ـٚن بٚؿٔٚ، ذاته،

 دائام أبدا. 

 افذي ئّٝ اخلِق. (:حكومًْى ) وِجد اخلِق،ي(: افذي جكأو مًْى ) -1

- ( جكأو مًْى:)  ،ـذا ذم افتٍٚشر. ( َمن إفٔه إٓتٓٚء.حكو)َمن ِمْه آبتداء 

 أي افوجود بغ ظدمغ ظدٌم.ش إيس بغ فٔس وفٔس، ـِٔس» ؿٚل ابن شْٔٚ: 

بل تٚبع  ؾ٘ن وجوده فٔس ذاتٔٚ، وادُّن ؾٍٚن بٚفْير إػ ذاته، وإن ـٚن فه وجود ذم افيٚهر،

 فوجود ؽره. 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   905   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وفٔس مًْٚه: ش.  ر ٓ إتٓٚء فههو إول ٓ ابتداء فه وهو أخ»أحسن إجوبٜ:  -5

وهو ذم ظِم اهلل  ٓؿتك ظذ زمن بًْٔه، افٍْٚء وفو حهلش. يٍْى ـّل رء ويبَی آخًرا»

)تٍسر افْسٍي،  ؾٚحلٔٚة حٔٚة خٚفدة أبديٜ أبد أبٚد. ؾْٚء فِجْٜ وٓ فِْٚر. ؾال ،وجدثم ي تًٚػ،

 (25افبَرة:

  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص مس خس ٱُّٱ( ثٚين أدفٜ اجلّٜٓٔ:2)
 جن مم خم حم جم هل مل خل     جل  مك لك خك حك جك حقمق مف خف حف جف مغ
ِد) َّ  هي مي خي حي ٰهجي مه جه هن من خن  حن َ) 

خيرج أهل اجلْٜ وأهل افْٚر بًد مدة افساموات  تٍٔد هذه أيٚت أن اهلل تًٚػ إذا صٚء

 ُتِد؟ تدوم وٓ وافْٚر وَّٕٓٚ ٓ ،ؾًِم مْه أن اجلْٜ ؤًّٕٓٚ وإرض،

 ظْه ادٌٍون من وجوه، بًوٓٚ ؾٔام يع:أجٚب  اجلواب:

 خل ٱُّٱٕحو ؿوفه تًٚػ: يًٍل. هذا بٔٚن فَدرة اهلل تًٚػ إٔه إذا صٚء ؾًل، وفُْه ٓ -9
 (٦٤اإلرساء/ ) َّ خم حم جم  هل مل

يَْل اهلل تًٚػ أهل افْٚر متى صٚء من احلجٔم إػ  :أي ﴾ٰه مه جه هنؿوفه: ﴿ -2

 (الرمحي) َّ مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم ٱُّٱ . ؿٚل تًٚػ:احلّٔم

 خيرجٓم من افْٚر متى صٚء. :أي هذا آشتثْٚء بٚفْير إػ افًهٚة،-1

- ،ؾٕ٘ه يَْىع  هذا آشتثْٚء من افزؾر، أي: هلم ؾٔٓٚ زؾر وصٓٔق إٓ مٚ صٚء ربك

 افزؾر وافنٓٔق. 

 د. يُّثون مدة افساموات وإرض، ثم يّد اهلل تًٚػ إػ أبد أبٚ أو ادًْى: -5

إٓ أن مدة  يُّثون دائام، :أي أو آشتثْٚء بٚظتبٚر موؿف احلؼ ومدة افززخ، -8

 ؾ٘هنم خٚرج افْٚر هذه اددة.  احلؼ ومدة افززخ مستثْٚة مْه،

 إٓ أن ينٚء اهلل تًٚػ ؾٔتوب.  أو افُٚؾر من أهل افْٚر إبديٜ، -1

 من خن  حن جن مم خم حم جم هل مل خل ٱُّوؿس ظِٔه ؿوفه تًٚػ: 
ِد/ ) َّٰه مه جه هن َ١٩٦ ): 

 وظالوة ظذ ذفك مٚ ينٚء اهلل تًٚػ من صٛ افًْم ظِٔٓم، خيِد ادٗمْون ذم اجلْٜ،-9

 مثل رؤيٜ افبٚري تًٚػ.  ؾٓي ؽرهٚ،

 خُيرجٓم. وفُن ٓ بٖٕه ؿٚدر ظذ إخراجٓم، أو إصٚرة إػ ؿدرة اهلل تًٚػ، -2



َ قيدةَ الع َ شرحَ   908   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 أو اشتثْي مْه زمن ادوؿف وافَز.  -1

- فٍسٚق وافٍجٚر ذم اجلْٜ إٓ مٚ صٚء اهلل تًٚػ ؾٔبَون خٚرجٓٚ بسبٛ أو خيِد ا

 ذٕوهبم.

فالشتزادة مْه راجع: افتٍسر اديٓري، وروح ادًٚين، واجلالفغ، وافتٍسر افًثامين، 

 وافبدور افسٚؾرة فِسٔوضي. 

ٚت فُٕٚٝ حرـ ـٕٚتٚ أبديتغ، ٕهنام فو تٍْى اجلْٜ وافْٚر؛ تَول اجلّٜٓٔ: (1الدلول)

 ـٕٚٝ متْٚهٜٔ، ؾ٘ن ـٚن اهلل تًٚػ ظذ ظٍِم بٖؾًٚهلم ـِٓٚ، ،ؽر متْٚهٜٔ أهل اجلْٜ وأصٌٚهلم

 وإن مل يُن اهلل تًٚػ ظذ ظٍِم  بجّٔع أؾًٚهلم فزم اجلٓل. 

إن اهلل تًٚػ ظذ ظٍِم بٖن أظامل أهل افْٚر واجلْٜ ومجٔع حرـٚهتم ؽر  اجلواب:

يًْي اهلل تًٚػ يًِّٓام بهٍٜ ـوهنام ؽر متْٚهٔتغ.  ن اهلل تًٚػ،دو بٚفْسبٜ فْٚ، واحلد متْٚهٜٔ،

  (.2/291)مٍٚتٔح افٌٔٛ

 صْف افنٔخ حمّد إدريس افُٕٚدهِوي رمحه اهلل رشٚفٜ ٕٚؾًٜ ذم هذا ادوضوع شامهٚ 

 . «افدين افَٔم ذم افرد ظذ ابن افَٔم»

ُق أبواهُبٚ )أي: تتحرك يٖيت ظذ جْٓم زمٌٚن َُت » ( ؿٔل: ورد ذم احلديٞ:افدفٔل) ٍِ

ظن ظبد اهلل بن ظّرو موؿوًؾٚ. وؿٚل  211)مسْد افبزار، رؿم:ش. -يًْي من اُدَوِحدين -وتٍْتح( فٔس هبٚ أحد

 (/115افذهبي: هذا مُْر. مٔزان آظتدال

وؿٚل ابن  ٚ،ظن أيب أمٚمٜ مرؾوظً  (90/911) «تٚريخ بٌداد»رواه اخلىٔٛ ذم و

ضوع حمٚل، وجًٍر بن افزبر ؿٚل صًبٜ ـٚن يُذب...، وؿٚل هذا حديٞ مو»اجلوزي: 

(. وأؿره افسٔوضي ذم افًيل ادهْوظٜ 1/281)ادوضوظٚت ش. افبخٚري وافْسٚئي وافدارؿىْي: مسوك

 (2/11، وابن ظراق ذم تْـزيه افؼيًٜ ادرؾوظٜ 2/111

احلديٞ وٕص  .«من أمٜ حمّد أحد» ورد بٍِظ رواه ابن ظدي ظن إٔس بٍِظ آخر،و

يٖيت ظِی جْٓم يوم تهىٍق )أي تٍْتح( أبواهُبٚ مٚ ؾٔٓٚ من أمٜ حمّد صِی اهلل ظِٔه » ـٚفتٚيل:

 (8/11)افُٚمل ذم ضًٍٚء افرجٚل ش. وشِم أحد

أحد افرواة ظن إٔس ريض -ؿٚل ابن حبٚن ذم افًالء بن زيدل وهذا احلديٞ موضوع،

 (2/919)ادجروحغ ش.ظٜيروي ظن إٔس بن مٚفك بْسخٜ ـِٓٚ موضو» :-اهلل ظْه

ٍٟ فُٚن هلم يوٌم خيرجون ؾٔه» (:5افدفٔل) )ؾتح افبٚري، ش.فو فبٞ أهل افْٚر ظدد رمِل ظٚفِ
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 (22/9بٚب صٍٜ اجلْٜ وافْٚر 

وفد احلسن افبكي ؿبل هنٚيٜ  رواه احلسن افبكي ظن ظّر ريض اهلل ظْه، اجلواب: 

ؿٚل  ؾٚحلديٞ مَْىع، رريض اهلل ظْه،ؾِم ينٓد زمن ظّ خالؾٜ ظّر ريض اهلل ظْه بسْتغ.

 مراشٔل احلسن افبكي أضًف ادراشٔل.  بًض ادحدثغ:

)تدريٛ افراوي ش. فٔس ذم ادرشالت أضًف من احلسن» ؿٚل اإلمٚم أمحد بن حْبل:

9/210) 

 (. /918)تٍسر ابن ـثر مٚروي ذم ؾْٚء افْٚر ـِه ضًٔف وواٍه. ؿٚل أهل افًِم:

ٕن  فُٚن متسًٚ من افَول؛ ٕٚر افُٚؾر، ٓ راد به ؾْٚء ٕٚر ادسِم،ـٚن اد ؾ٘ن ؿٔل: فو

ؾٕٚتٓٚء ظذاب افْٚر بٚفْسبٜ  .«ٓ إفه إٓ اهلل»ٚ من إيٚم بٍول ادسِم شٔخرج من افْٚر يومً 

 إػ ادٗمن، ٓ فُِٚؾر. 

 َم يعذب الكافر يف النار دائام مع أن كفره حمدود بزمن؟: ـلِ 

وهذا يْٚف  ا،وخيِد ذم افْٚر دائام أبدً  ،د إػ شتغ أو شبًغ شْٜتـٍر افُٚؾر يّ إيراد:

 افًدل؟

ؾٓٛ إٔه هنٛ مئٚت  ٓ زمْٓٚ، يْير ذم اجلريّٜ إػ ٕوظٓٚ، تَول افَٚظدة: -9 اجلواب:

 ؾٓل يًٚؿٛ ددة ظؼ دؿٚئق ؾَط؟  اداليغ من افروبٔٚت ذم ظؼ دؿٚئق،

 مم خم ُّٱؿٚل تًٚػ: ُٚن ظذابه ؽر متٍْٚه.ؾ ٓ حيل من ًٕم اهلل تًٚػ، ـٍر بام  -2
(٨٢إبراَيه/ ) َّ حن جن  يم ىم

بٌض افْير ظن مدى  ظوؿٛ ذم حٔٚته إخرى، من ـٍر ـٍرا واحدا ذم حٔٚته، -1

 حٔٚته إوػ وحٔٚته افثٕٜٚٔ. 

ؾ٘ن اإليراد هو إٔه جيٛ أن يسٚوي ظَوبٜ احلٔٚة افثٕٜٚٔ  وهذا اجلواب ؽر مًَول، 

  احلَٔٚة إوػ.

- ،ؾُٚن ظَٚب افٍُر  ؾٓو مَىوٌع ٓ حمدوٌد،  مل يَْتِه ـٍره؛ بل إَىع موته بٚفٍُر

  ؿٚل تًٚػ: افدائم دائام.

 (. 218ص  فِنٔخ صّس احلق إؾٌٚين، ،)ظِوم افَرآن (.٤٦األًعام/ ) َّ  ىن من خن حن جن يم ٱُّٱ
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2-  ٌََّة َوانلَّاَر َقبجَل َ نَّ اهلَل َتَعاََل َخنََق اْلج

َ
َنجِق  َوأ ًًل، َفَىيج (1)اْلج َج َ

َىا أ ُُ َ ، وََخنََق ل
ٌَّةَ  َ ٍُ اْلج دجَخنَ

َ
هج أ ُُ ٍُ  (2)َشاَء ِوٌج ًًل ِوٌج هج (3)فَضج ُُ ٍُ انلَّارَ  (4)، َوَويج َشاَء ِوٌج دجَخنَ

َ
 (5)أ

 ٍُ ًَل ِوٌج َىُل لَِىا كَدج فُِرَغ َلُ (6)َعدج .(7)، َوُُكٌّ َيعج ، وََضائٌِر إََِل َوا ُخِنَق َلُ
  

 ول ادٗفف ذم هذا افْص أربًٜ أمور: تْٚ

وهو البرش:  ،خلق اهلل تعاىل اجلنة والنار قبل خلق ادخلوق -9
 (٨٣ابللرة/ ) َّ جح مج حج مث هت ُّٱؿٚل تًٚػ:

 دفٝ أيٜ افُريّٜ ظذ أن اجلْٜ وافْٚرـٕٚتٚ ؿبل خِق آدم ظِٔه افسالم. 

النار: ومن هو من أهل  ،من أهل اجلنة ُقِِضَ يف األزل بمن هو -2
 (٥الشِرى/ ) َّ ىي  ني مي زي ري ٰى ُّٱؿٚل تًٚػ:

إن اهلل خِق آدم، ثم مسح طٓره بّْٔٔه، »وؿٚل رشول اهلل صذ اهلل ظِٔه وشِم: 

ؾٖخرج مْه ذريٜ، ؾَٚل: خَِٝ هٗٓء فِجْٜ وبًّل أهل اجلْٜ يًِّون، ثم مسح طٓره 

)شْن أيب  احلديٞ.ش. ونؾٚشتخرج مْه ذريٜ ؾَٚل: خَِٝ هٗٓء فِْٚر وبًّل أهل افْٚر يًِّ

 ، وؿٚل افسمذي: هذا حديٞ حسن(1015. وشْن افسمذي، رؿم:101داود، رؿم: 

إن اهلل خِق فِجْٜ أهال، خَِٓم هلٚ وهم ذم : »وؿٚل رشول اهلل صذ اهلل ظِٔه وشِم

                                                 
وادثبٝ من بَٜٔ افْسخ. وادًْى شواء.ش. ؿبل خِق اخلِق» 9 ،29 ،22، 1( ذم 9)
أدخِه إػ » 91، 1وذم ش. إػ اجلْٜ أدخِه» 18، 21، 9. وذم  ،5 ،1 ،99 ،95 ،91 ،29 ،22 ،11( أثبتْٚه من 2)

ش. أدخِه اجلْٜ»بدل ؿوفه ش فِجْٜ( »1 ،15، 12، 19، 21، 21، 28، 25، 20، 98، 91، 92، 90، 1، 2وذم ش. اجلْٜ

وإصح مٚ أثبتْٚه.
. وادثبٝ من بَٜٔ افْسخ.8شَط من ش ؾوال مْه»( ؿوفه 1)
(ؿو ) وادثبٝ من بَٜٔ افْسخ.2شَط من ش مْٓم»فه .
ش. أدخِه إػ افْٚر» 91، 1وذم ش. إػ افْٚر أدخِه» 18، 9. وذم  ،5 ،1 ،99 ،95 ،91 ،29 ،22 ،11( أثبتْٚه من 5)

ش. أدخِه افْٚر»بدل ؿوفه  "فِْٚر» 1 ،15، 12، 19، 21، 21، 28، 25، 21، 20، 98، 91، 92، 90، 1، 2وذم 

أثبتْٚه.وإصح مٚ 
ذم هذا ادَٚم شَط ـثر. وأثبتْٚه من بَٜٔ  9وذم ش. مْه»ؿوفه  91، 1. وشَط من 8شَط من ش ظدٓ مْه»( ؿوفه 8)

افْسخ.
وادثبٝ من بَٜٔ افْسخ.ش. مْه» 9 ،91 ،29 ،25 ،21 ،10، 5، 9( ذم 1)
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)صحٔح مسِم، ش.أصالب آبٚئٓم، وخِق فِْٚر أهال، خَِٓم هلٚ وهم ذم أصالب آبٚئٓم

 (2882رؿم:

تِٛ مًَده من افْٚر، »: افْبي صذ اهلل ظِٔه وشِم وؿٚل ـُ مٚ مُْم من أحد، إٓ وؿد 

 ()صحٔح افبخٚري، رؿم: احلديٞ. ش. ومًَده من اجلْٜ

إن اهلل ؿبض بّْٔٔه ؿبوٜ، وأخرى بٚفٔد »وؿٚل رشول اهلل صذ اهلل ظِٔه وشِم: 

 ، وإشْٚده صحٔح(9151، رؿم:)مسْد أمحد ش.إخرى، وؿٚل: هذه هلذه، وهذه هلذه، وٓ أبٚيل

وؾريق ذم  ،ؾرغ ربُم من افًبٚد ؾريق ذم اجلْٜ»وؿٚل رشول اهلل صذ اهلل ظِٔه وشِم: 

 ، وؿٚل: وهذا حديٞ حسن صحٔح ؽريٛ(.299)شْن افسمذي، رؿم:ش. افسًر

د ظِم اهلل ؾٔام مل يزل ظدد من يدخل وؿ» شبق مزيد افتٍٚصٔل حوفه ذم ٕص ادٗفف:

  .شخل افْٚر مجِٜ واحدةاجلْٜ، ويد

ويدخل من شاء النار بعدله:  يدخل اهلل تعاىل من شاء اجلنَة بفضله، -1
 (١٩٥الكُف/ ) َّ مض خض حض جض مص خص حص  مس خس حس ٱُّٱؿٚل تًٚػ:

 .ٚ فه دون اشتحَٚقِؿَرى يَدم إػ افؤف إـرامً  افْزل:

 ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك ُّٱوؿٚل تًٚػ:
 (٤١ديد/ احل) َّحئ جئ يي ىي  ني مي ريزي ٰى

 َِّّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه ُّوؿٚل تًٚػ:
 (٤١انلِر/)

ُِه اجلْٜ»وؿٚل رشول اهلل صذ اهلل ظِٔه وشِم:  ؿٚفوا: وٓ إٔٝ يٚ ش فن يدخل أحًدا ظّ

 (5811)صحٔح افبخٚري، رؿم:ش. ٓ، وٓ إٔٚ، إٓ أن يتٌّدين اهلل بٍول ورمحٜ» رشول اهلل؟ ؿٚل: 

ُِه»اهلل ظِٔه وشِم:  وؿٚل رشول اهلل صذ ؿٚفوا: وٓ إٔٝ يٚ ش فن يْجي أحًدا مُْم ظّ

. وصحٔح مسِم، 881)صحٔح افبخٚري، رؿم:ش. وٓ إٔٚ، إٓ أن يتٌّدين اهلل برمحٜ»رشول اهلل؟ ؿٚل: 

 (.2198رؿم:

ه فسـه إوامر وارتُٚبه وظذاب اهلل تًٚػ ظبدَ  وضع افقء ذم ؽر موضًه. افيِم:

  ّٜ.بل ظغ افًدل واحلُ ؛ادْٚهي فٔس طِام

ؾٓم افًذاب ظذ ترك أوامره وارتُٚب  ـِف اهلل تًٚػ ظبٚده اإليامن بٚختٔٚرهم، وخوَّ
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ب اهلل  ومل يراِع أوامر اهلل تًٚػ ومْٚهٔه رؽم ذفك ـِه، ؾ٘ن مل يٗمن افًبد، مْٚهٔه. ثم ظذَّ

 افًدل واإلٕهٚف.  تًٚػ ظذ ذفك ـٚن ظغ

وٕرجو فِّحسْغ من ادٗمْغ، وٓ » ذا ذم ؿول ادٗفف:وشبق مزيد افتٍٚصٔل ذم ه

  .شٕٖمن ظِٔٓم...

- يكسب ادرء إال ما ُكتَِب له من قبُل: ال 

 ومن ـٚن من أهل افْٚر رـٛ افسٔئٚت.  ؾّن ـٚن من أهل اجلْٜ ُوِؾَق فِهٚحلٚت،

 خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت ٱُّٱؿٚل تًٚػ:
 (النيل) َّ ىل مل خل جض  مص

ق بٚحلسْى، أي: بدين اإلشالم، إػ اجلْٜ مَٚم افراحٜ وافٍوز. أ ي: هندي ـل من صدَّ

ب بٚحلسْىو يسك  :أي إمل وإشى،مَٚم إػ افْٚر  بدين اإلشالم، :أي ،هندي ـل من ـذَّ

 وصٖٕه ذم ارتُٚب ادًٚيص افتي هيواهٚ. 

ه، أمٚ من ـٚن من أهل اظِّوا ؾُل مٌٔ دٚ خِق ف» : وؿٚل افْبي صذ اهلل ظِٔه وشِم

ش. افسًٚدة ؾٌٔٔ فًّل أهل افسًٚدة، وأمٚ من ـٚن من أهل افنَٚء ؾٌٔٔ فًّل أهل افنَٚوة

 ()صحٔح افبخٚري، رؿم:  احلديٞ.

إن اهلل ظز وجل إذا خِق افًبد فِجْٜ اشتًِّه » وؿٚل رشول اهلل صذ اهلل ظِٔه وشِم: 

ل أهل اجلْٜ ؾٔدخِه به اجلْٜ، وإذا خِق افًبد بًّل أهل اجلْٜ حتى يّوت ظذ ظّل من أظام

ش. فِْٚر اشتًِّه بًّل أهل افْٚر حتى يّوت ظذ ظّل من أظامل أهل افْٚر ؾٔدخِه به افْٚر

 ، وؿٚل افسمذي: هذا حديٞ حسن(1015. وشْن افسمذي، رؿم:101)شْن أيب داود، رؿم:  احلديٞ.

ٌ دِٚ ُخِِق فهمُ وـل »وشبق مزيد افتٍٚصٔل حوفه ذم ٕص ادٗفف: ٌَّ ر هلم »و، شَٔ وؿدَّ

 .شأؿداًرا
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  1- .َراِن لََعَ امجِعبَاِد ُّ ُوَلدَّ ُ َوالَّشَّ َْيج  َواْلج

  

 وكوفوته ادحددة:  البد أن يقع قضاء اهلل تعاىل عذ موعده ادحدد،

جيٛ أن يَع ظذ موظده  وافٍرح واهلم، مٚ ـتٛ اهلل تًٚػ فًبٚده من اخلر وافؼ،

 مغ جغ مع ُّٱؿٚل تًٚػ: حمٚفٜ، وـٍٔٔته ادحددة حسٛ ؿدر اهلل تًٚػ وؿوٚئه، ٓ ،ادحدد
(٤امفركان/ ) َّ حف جف

 لك خك جكحك مق حق  مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط مض  خض حض  ُّٱوؿٚل تًٚػ:
 (٥٦امنساء/ ) َّحل جل مك

( افىٚظٜ وادًهٜٔ ذم ؿوفه تًٚػ: ٍٜ َِٔئ ( و)َش ٍٜ  مه جه هن من خن ٱُّٱوفٔس ادراد بـ)َحَسَْ
 ،وإٓتهٚر واهلزيّٜ ْٜ،بل ادراد اخلهٛ وافسَّ  ؛(٥٧امنساء/ ) َّهئ مئ هي  مي خي حي ٰهجي

ِسَك( ه:واخلىٚب ذم ؿوف وٕحوهٚ. ٍْ َّٕ وادراد افبؼيٜ  ،مع افْبي صذ اهلل ظِٔه وشِم )ِمْن 

وفٌٍِّين أؿوال  مٚ تَِون من إوضٚع احلسْٜ أو افسٔئٜ ـِه من مٌبٜ أظامفُم، :أي ـِٓٚ،

 سر هذه أيٜ. أخرى ذم تٍ

 (1)صحٔح مسِم، رؿم:ش.وتٗمن بٚفَدر خره وذه» حديٞ جزيل: وذم

يٗاخذ ظِٔه  ومٚ ٓ اختٔٚر ؾٔه ٓ بٔد أن افثواب وافًَٚب يتًَِٚن بٕٚمور آختٔٚريٜ.

 ادرء. 

ر هلم أؿداًرا»وشبق افتٍهٔل حوفه ذم ؿول ادٗفف:   .شوؿدَّ










َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
-  ُب ْن  (1)َواِِلْسِتَطاَعُث امَِِّت ََيِ

َ
ي َِل ََيٌُُز أ ِ ِفيِْق اَّلَّ ٌْ ٌِ اتلَّ ا امِْفْعُل ِمْن ََنْ ًَ ةِ

ا اِِلْسِتَطاَعثُ  (3)، فَِهَ  (2)يٌَُْصَف الَْمْخنٌُُق ةِىِ  مَّ
َ
ثِ  (4)َمَع امِْفْعِل، َوأ ًَ  (5)ِمْن ِج

ِن  ٌُْسِع َواتلََّمكُّ ْ ِث َوال حَّ تََعنَُّق وََسَل  (6)الصِّ ََ ا  ًَ تَْل امِْفْعِل، َوِِ ََ َِلِت فَِهَ  ْْ َمِث ا
ٌَ (7)اْْلَِطاُب   (٦٤٢ابللرة/ ) َّجخ مح جح مج  حج مث ُّٱَكَما كَاَل َتَعاََل/ (8)، وَُي

 

 معنى االستطاعة: 

 يطؾؼ بعضفا ظذ بعض. وهل ـؾامت مسادؾة. وافسعة. ،وافطاؿة ،افؼدرة آشتطاظة:

 اشتعؿؾفا افؼرآن افؽريؿ. و

 (٦٤٢ابللرة/ ) َّ  جخ مح جح مج  حج مث ُّٱؿال تعاػ:

 (٢٦األهفال/ ) َّ  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ٱُّٱوؿال تعاػ:

 (٦٢اتلغاةن/ ) َّ  مئ خئ حئ جئ ُّٱوؿال تعاػ:

 (٤امليامث/ ) َّ ين ىن نن من زن رن ُّٱوؿال تعاػ:

                                                 
( ذم ) ، «وذم «. دمب1 ،1 ، ، ، «وذم «. يقجد ، ، ، ، ،1 ، « وآشتطاظة

وادثبت مـ بؼقة افـسخ. «. تقجد»وذم بعضفا «. رضبان، أحدمها آشتطاظة افتل يقجد
( ذم ) ، ، ، ، ، ، ، «وشؼط مـ «. هبا ، وذم . «وٓ يتغر ادعـك. «. ٓ يقصػ ادخؾقق بف

وادثبت مـ بؼقة افـسخ.
( ذم ) ، ، ، «وشؼط مـ «. ؾفل»بدل ؿقفف « تؽقن ، ، ، ،1 ، ، ، ، ، ، ، ، ،

 ، ، ، ،.وادثبت مـ بؼقة افـسخ .
( ذم )  وادعـك شقاء.«. افتل»بعده زيادة
( ؿقفف )«شؼط مـ « جفة.وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك واحد .
( ذم ) ، ، ، ،1 ، ، ، ، ،1 ، ، ، ، ، ،1  ، «وادثبت مـ بؼقة «. افتؿؽغ

افـسخ. وادعـك شقاء.
( ؿقفف )«تـاه مـ أثب« وهبا يتعؾؼ اخلطاب ، ، ، ، ،1 ، ،1 ، ، ، وذم . « وهبا يتعؾؼ

وهق شاؿط مـ بؼقة افـسخ. وافصحقح ما أثبتـاه.«. إشباب
( ؿقفف )«شؼط مـ « وهق وشؼط مـ .  :وذم «. وهق»إػ ؿقفف « وأما آشتطاظة»مـ ؿقفف ،1 «وهل .»

وادثبت مـ بؼقة افـسخ.



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (٦٤٤ابللرة/ ) َّرث يت ىت نت  مت زت ُّٱوؿال تعاػ:

ثؿ كزل ؿقفف  ،وا بغ افصقم وافػداءحغ ؾرض افصقام ذم بداية ظفد اإلشالم ُخِر 

ؾـسخ افتخقر إٓ أن افػدية حؽؿفا  ،(٦٤١ابللرة/ ) َّحئ  جئ يي ىي ني  ٱُّٱٱتعاػ:

يرجقن حصقل افطاؿة وافؼدرة  وٓ يستطقعقن افصقام، باٍق ذم حؼ افشقخ وافشقخة ممـ ٓ

 ظؾقف. 

 : َّنت  مت زتُّستة توجوهات لقوله:

 : َّ نت  مت زت ُّٱٱعاػ:ذـر أهؾ افعؾؿ شتة تقجقفات فؼقفف ت

- «ٓ»  .امنساء/ ) َّ نتىت مت زت رت يب ُّٱـام ذم ؿقفف تعاػ: أي: ٓ يطقؼقكف،مؼدرة
٦٣٢) 

- ( نتاهلؿزة ذم) صؽاين ؾلصؽقتف»، ـام ذم  فؾسؾب» . 

- ،وافـاشخ ؿقفف: مـسقخ 

 (٦٤١ابللرة/ ) َّحئ  جئ يي ىي ني  ُّٱ

- .يؼال  ،(يطقؿقكفأخرى )وذم ؿراءة  مـ أضاق افصقم بؿشؼة صديدة ؾعؾقف افػدية

 يطقؼ افصبل محؾ هذا احلجر، أي: بؿشؼة.

- ،ؾِْدَيٌة َضَعاُم( ؿال افشاه ويل اهلل افدهؾقي رمحف اهلل: حمؿقل ظذ صدؿة افػطر( 

ـَ ُيطِْقُؼْقَكفُ  خزه مبتدأ، ِذْي (، (ُيطِقُْؼْقَكفُ ) ذم ؿقفف: ضؿرواف (.)َظَذ افَّ  تعقد ظذ )َضَعاُم ِمْسؽِْغٍ

 افػدية. وهق 

- :ـَ ُيطِْقُؼْقكَ ) ؿقفف: ؿال افعالمة أكقر صاه افؽشؿري ِذْي  جاء بعد ؿقفف: (فُ َظَذ افَّ

ْعُدْوٰدٍت() اًما مَّ  وـان ؾريضة ؿبُؾ، خمرا بغ افصقم وافػدية. وادراد بف صقم أيام افبقض.، َايَّ

ـْ َصِفَد ِمـُْؽُؿ  وادراد بؼقفف:ْن َتُصْقُمْقا َخْرٌ فَُّؽْؿ( شت مـ صقال. أَ )وَ  وادراد بؼقفف: )َؾَؿ

ْفَر َؾْؾَقُصْؿُف(    رمضان. افشَّ

 أقسام االستطاعة: 

    آشتطاظة ظذ ؿسؿغ:

-  .آشتطاظة مع افػعؾ أو آشتطاظة افباضـة 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
-  .آشتطاظة ؿبؾ افػعؾ، أو آشتطاظة افظاهرة 

( )ؾؼفا اهلل تعاػ بعد تقؾر آشتطاظة مع افػعؾ أو آشتطاظة افباضـة صػة خي

ؾفذه افصػة وؾعؾ افعبد  إشباب وأٓت حغ يامرس افعبد أشباب ؾعؾ مـ إؾعال.

 ويقجد افػعؾ كتقجة هذا اخلؾؼ وافؽسب.  متالزمان،

 ذالن: التوفوق والخ 

ويطؾؼ  افصافح خؾؼ اهلل تعاػ ؾقف افؼدرة ظذ افعؿؾ افصافح. افعؿَؾ  إن أراد افعبدُ 

 ،عاػ ؾقف افؼدرة ظذ افعؿؾ افسقئافسقئ خؾؼ اهلل ت افعؿَؾ  وإن أراد افعبدُ  ؾقؼ.ظؾقف افتق

وبام أهنام مـ ؾعؾ اهلل تعاػ  ذٓن يصاحبان ؾعؾ افعبد،ؾافتقؾقؼ واخلِ  ذٓن.ويطؾؼ ظؾقف اخلِ 

  يتصػ هبام افعبد. ؾال

حؼ ومـ ـسب افؼ باختقاره اشت اشتحؼ افثقاب، ؾؿـ أراد اخلر باختقاره وـسبف

 افعؼقبة ظذ هذا افؽسب آختقاري. 

تقصػ  ؾال ومثال آشتطاظة مع ـسب افعبد ـؿثؾ حرـة اخلاتؿ بحرـة إصبع.

 وتحتاج إػ تقؾقؼ اهلل تعاػ وما مـ ظؿؾ مـ أظامل افعبد إٓ احلرـتان بافتؼدم وافتلخر.

 زب رب يئ ىئ ٱُّٱ:ؿال تعاػ وؿدرة افعبد ومشقئتف حتت ؿدرة اهلل تعاػ ومشقئتف. مشقئتف،و
(٠٦اإلنسان/ ) َّنب مب

ؿال  وظؾقف يستب افثقاب وافعؼاب. وـسبف إػ افعبد، يـسب خؾؼ افػعؾ إػ اهلل تعاػ،

(٦٤٢ابللرة/ ) َّخص حص مس خس حس جس ُّتعاػ:
تؼقل ادعتزفة: آشتطاظة ؿبؾ افػعؾ. ويؼقل أهؾ افسـة واجلامظة: هل مع افػعؾ. 

ـالمها صحقح. ؾنن ـان افؼدرة وآشتطاظة  :يوؿال بعض ادحؼؼغ: اخلالف فػظل، أ

ؾنن  مثال مـ اصتغؾ بافصالة أو رشب اخلؿر، يتلخر ظـفا ؾفل مع افػعؾ، بؿعـك أن افػعؾ ٓ

 ويؿؽـ أن يطؾؼ ظؾقفا ؾفل اشتطاظة مع افػعؾ. يتلخران ظـفا، افصالة ورشب اخلؿر ٓ

رُة افتل حتصؾ ؿبؾ بدء افػعؾ، افؼد ،وإن أريد بآشتطاظة وافؼدرة. «آشتطاظة ادؿؽـة»

 ؾفل مؼدمة ظؾقف. 

- .افـقع افثاين مـ آشتطاظة هل آشتطاظة ؿبؾ افػعؾ أو آشتطاظة افظاهرة 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وهبا  وهل مؼدمة ظذ افػعؾ. آشتطاظة ؿبؾ افػعؾ هل بؿعـك شالمة إشباب وأٓت.و

ويطؾؼ ظؾقفا  .(٦٤٢رة/ ابلل) َّ  جخ مح جح مج  حج مث ُّٱؿال تعاػ: يتعؾؼ خطاب اهلل تعاػ.

 . «افؼدرة ادقرسة»

 أي يؽؾَّػ ادرُء افػعؾ إذا ـان يتؿتع بآشتطاظة وافؼدرة افظاهرة ظؾقف وإٓ ؾال. 

ؾنذا ؿدر ادرء ظذ أشباب  وهذه آشتطاظة هل إشاس فتؽؾقػ افبؼ ظـد افػؼفاء.

يتطؾب وجقبف افزاد وافراحؾة احلج  :ؾؿثال ا بف، وإٓ ؾال.ظؿؾ مـ إظامل وآٓتف ـان مؽؾػً 

 خب حب ٱُّٱوإٓ ؾال. ؿال تعاػ: ؾنن ـان ادرء يؼدر ظؾقفا ؾرض ظؾقف احلج،، وافصحة افبدكقة

 (٥٣آل عمران/ ) َّهت مت خت حت  جت هب مب

 أقسام االستطاعة قبل الفعل: 

 آشتطاظة افؼظقة. - مؽاكقة.آشتطاظة اإل- آشتطاظة ؿبؾ افػعؾ ظذ ؿسؿغ:

- مثؾ ؿدرة ادرء ظذ افزاد وافراحؾة مع افصحة اجلسدية  مؽاكقة:ظة اإلآشتطا

ظـ رضر ذم افـػس أو ادال مـ بغض افـظر ظام إذا ـان يغؾب ظذ اف فقجقب احلج ظؾقف،

بغض افـظر ظـ ؽؾبة افظـ بتػاؿؿ  أو مثال: ؿدرة ادريض ظذ افؼقام ذم افصالة، .افرضر ظدم

 ادرض إذا صذ ؿائام. 

- وظؾقف  ظدم خقف افرضر ذم افـػس أو ادال مع كػس افؼدرة. تطاظة افؼظقة:آش

ؾؼدرتف  إٓ أكف خياف زيادة ادرض إذا صذ ؿائام، إذا ـان ادريض ؿادرا ظذ افؼقام ذم افصالة،

 ويسؼط ظـف افؼقام.  ظذ افؼقام فقست اشتطاظة رشظقة،

 األدلة عىل االستطاعة مع الفعل: 

ٌد/ ) َّ يي ىي مي خي  حي جي يه ٱُّٱؿال تعاػ:  (٦٦ي

ي: ـلهنؿ ٓ يستطقعقن. ؾال يرد أن افؽػار يستطقعقن افسؿع وإبصار فسالمة أ

 آٓت شؿعفؿ وبرصهؿ.

افؼدرة ظذ افسامع وافؼدرة ظذ  ، وهلهذه أية افؽريؿة تـػل آشتطاظة مع افػعؾ

  ٕن حقاشفؿ ـاكت شؾقؿة. ومل تـِػ إشباب و أٓت؛ افبرص حؼقؼًة.



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (٢٣الكًف/ ) َّ نن من  زن رن مم ام ُّٱوؿال تعاػ:

 ؾنن مقشك ظؾقف افسالم ـان يتؿتع بلشباب افصز.  وهذا كػل فالشتطاظة مع افػعؾ،

 األدلة عىل االستطاعة قبل الفعل: 

 (٤املجادمث/ ) َّحئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱؿال تعاػ:

 (٤٦اتلٌِث/ ) َّ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٱُّٱوؿال تعاػ:

 يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت ُّٱوؿال تعاػ:

 ٦١امنساء/  َّلك اك  يق ىق

 (٢٦األهفال/ ) َّ  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱوؿال تعاػ:

 (٦٢اتلغاةن/ ) َّ  مئ خئ حئ جئ ٱُّٱوؿال تعاػ:

وظـ ظؿران بـ حصغ ريض اهلل ظـف، ؿال: ـاكت يب بقاشر، ؾسلفت افـبل صذ اهلل 

«. ، ؾنن مل تستطع ؾعذ جـباصؾ ؿائام، ؾنن مل تستطع ؾؼاظدً »ظؾقف وشؾؿ ظـ افصالة، ؾؼال: 

()صحقح افبخاري، رؿؿ:

مزيد بوان لالستطاعة يف ضوء رشح الشوخ هبة اهلل الرتكستاين مع زيادة 

 وترصف: 

رشح » كسقق هـا فؾؼارئ رشح صجاع افديـ هبة اهلل افسـستاين فالشتطاظة ذم ـتابف

 فقستقظبف ـؾ آشتقعاب. «افعؼقدة افطحاوية

بد مـ  وٓ وافثاكقة: افؼدرة افظاهرة، افؼدرة افباضـة، ٕوػ:ا  ؿسؿغ:ؿال: افؼدرة ظذ 

ؾنن تعؾؼت بافعؿؾ  هل افؼدرة ظذ إجياد افػعؾ، :أي وجقد افػعؾ مع افؼدرة افباضـة،

وإن تعؾؼت افؼدرة  ؾافتقؾقؼ صػة مـ صػات اهلل تعاػ. ،«تقؾقؼ اهلل»افصافح وصػـاها بـ 

وهذه افؼدرة وافػعؾ  وهذه آشتطاظة مع افػعؾ.، «اخلذٓن»بادعصقة وصػـاها بـ

ويرتؼل  وذفؽ فقدرك افعبد حغ افعؿؾ أكف ذم حاجة مستؿرة إػ تقؾقؼ اهلل تعاػ، متالزمان.

يتحؼؼ افعؿؾ  وٓ وفقست مثؾ إشباب وأٓت. وهذه افؼدرة خاؾقة، إػ مـزفة افعبقدية.

اء ؿقادة افسقارة بافـقبة افؼؾبقة فتقؿػت بدون هذه افؼدرة. ؾؿثال: فق أصقب افسائؼ أثـ



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 وظذ هذا افؼقاس.  وـذفؽ فق أصقب صارب اخلؿر بافؼلء اكؼطع رشبف. افسقارة،

وهذا ؽر  هذه افؼدرة افتل يقجد هبا افػعؾ مؼدمة ظذ افػعؾ. وتؼقل ادعتزفة:

ؾزم ف مؼدمة ظذ افػعؾ، -افتل تستؾزم افػعؾ–فق ـاكت هذه افؼدرة  - ؛ ٕكف:صحقح

 وهذا يـاذم مؼام افعبقدية.  آشتغـاء ظـ اهلل تعاػ وؿت اإلجياد بعقـف.

- ،ـُ  فق مل تؽـ هذه افؼدرة مع افػعؾ وذفؽ  ِؾػفا افعبُد.تعطؾت أحؽام افؼع، افتل 

ٕن إمر ٕحد بافعؿؾ إما أن يؽقن ؿبؾ افؼدرة، وهق تؽؾقػ افعاجز أو يؽقن بعد اكتفاء 

عبد بافعؿؾ، أو تؽقن افؼدرة مقجقدة مـ ؿبُؾ ومستؿرًة ودائؿة ؾفذا ؾؽقػ يؼقم اف افؼدرة،

 ؾعؾؿ أن افؼدرة افباضـة مع افػعؾ احلؼقؼل.  يبؼك. وافعرض ٓ بؼاء فؾعرض،

ؾنن افؼدرة إذا ـاكت مؼدمة ظذ افػعؾ  وافشؼ افثافث افذي ذـره افشقخ ؾقف كظر؛

ؾاحلرارة ، بؼاء افعرض ؾغر ممـقعوأما  ؾفذا مما ٓ حرج ؾقف وٓ إصؽال، ومؼسكة معف،

شقاء بؼقت ذاهتا  ومئات مـ إظراض تبؼك، ،وافؾغ ،وافشدة ،افسامع، وافبرصو وافزودة،

آشتشؽال ظذ تؼدم افؼدرة احلؼقؼقة ظذ افػعؾ،  زجيق ؾال هلا.اأو بؼقت متؿثؾة ذم دمدد أمث

 ومؼاركتفا فف. 

- ،وهل أشاس  شالمة إظضاء وإشباب،وهل ظبارة ظـ  وافثاين افؼدرة افظاهرة

ؾؿـ ؿدر ظذ افصالة  ؾفق مؽؾػ بافؼدر افذي تحصؾ فف مـ هذه افؼدرة، تؽؾقػ افعبد.

ؾنن  ،ؾنن ظجز ظـ افؼقام صذ جافسا يرـع ويسجد فزمف افؼقام إٓ ذم افســ وافـقاؾؾ، ؿائام،

 وإن ظجز ظـ افقضقء تقؿؿ. . ظجز ظـ افسجقد صذ إيامءً 

 

 

 

 

 

 

 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 -  ِْفَعاُل امِْعتَاِد َخنُْق الل

َ
 ، َوَكْسٌب ِمَن امِْعتَاِد.(1)َوأ

 

 الفرق بني الكسب واللق: 

 ؾرق أهؾ افعؾؿ بغ افؽسب واخلؾؼ مـ وجقه: 

- افـسبة إفی افػاظؾ ـسب، وافـسبة إػ معطل افقجقد خؾؼ․ 

- رضره ؾفق ما ُيـَسب إػ معطل افقجقد ؾفق خؾؼ، وما يرجع إػ افعبد كػعف و

 ـسبف. 

- تحتاج  ـسب. أي: اخلؾؼ ٓ إطفارافؼدرة ٓ ذم حمؾ افؼدرة خؾؼ، وذم حمؾ افؼدرة

؛ /-)راجع :ـشاف اصطالحات افػـقن وافعؾقم إػ أٓت وإشباب، وافؽسب تحتاج إفقفا.

 (. رشح افعؼائد،ص 

- ؽسب.ٓ يـػرد بف افؼادر، بؾ تحتاج إػ ؿادر آخر ؾفق اف ام 

واشتعامل  وهق ؾعؾ اهلل تعاػ. احلاصؾ: إجياد آشتطاظة وؿقة افعؿؾ ذم افعبد خؾٌؼ،

 وهق ؾعؾ افعبد.  آشتطاظة وافؼقة افتل مـح اهلل افبؼ هق افؽسب،

 اهلل تعاىل خالق أفعال العباد: 

(٥٢الصافات/ ) َّ حج مث هت مت ُّٱؿال تعاػ:
  يعؿ أؾعال افعباد. وهق (٢٦الزمر/ ) َّمك لك اك  يق  ٱُّٱوؿال تعاػ:

 (٦٦٦األهعام/ ) َّ  حن جن يم ممىم خم حم جم ُّٱوؿال تعاػ:

 العباد كاسبون ألفعاهلم: 

 (٦٤٢ابللرة/ ) َّخص حص مس خس حس جس ُّٱؿال تعاػ:

 (٦٦٦امنساء/ ) َّحئ جئ يي ىي ني مي زي ٱُّٱوؿال تعاػ: 

 َّ مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب ٱُّٱوؿال تعاػ:
 (٦٦٦امنساء/ )

                                                 
( ذم ) ، ، «وذم «. بخؾؼو ، «وذم «. هل بخؾؼ اهلل «وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك «. هل خؾؼ اهلل

واحد.



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (٦٦١ابللرة/ ) َّجن  يم ىم مم خم ُّٱوؿال تعاػ:

 (٦٤٦ابللرة/ ) َّ جن مم خم حم جم هل  ٱُّٱوؿال تعاػ:

 تفصول املذاهب يف الفعل واإلرادة: 

 ذم افػعؾ واإلرادة أربعة مذاهب: 

(( .اجلزية )( .افؼدرية وادعتزفة )( .اداتردية ).إصاظرة) 

( :اجلربية ) 

 اإلكسان جمبقر حمض ذم ؾعؾف وإرادتف.  تؼقل اجلزية:

 (١٠املمر/ ) َّ مي خي حي جي ٱُّٱ (:افدفقؾ)

تِب أكف شقؽقن، ومل يؽتب فِقُؽـ. ـُ ٕن افعبد  ؛مل يؽتب أكف يؽقن ـذا :أي اجلقاب:

 حمبقر ظؾقف. 

 (٦٣األهفال/ ) َّ خن حن جن  يم ىم مم خم ُّٱ: (افدفقؾ)

  وـسًبا. ؾعاًل وما رمقَت تلثًرا إذ رمقَت  :معـك أية اجلقاب: 

ؿقؾ: وٓ « فـ ُيدِخَؾ أحًدا ظؿُؾف اجلـةَ »ؿال افـبلُّ صؾی اهلل ظؾقف وشؾؿ: : (افدفقؾ)

َدين اهللُ بػضٍؾ ورمحةٍ  )صحقح افبخاري، «.أكت يا رشقل اهلل؟ ؿال: ٓ، وٓ أكا، إٓ أن يتغؿَّ

  ․(رؿؿ:

 د احلديث ادذـقر؟ ـام يػق يدخؾ ادرء بف اجلـة، ٓ إذؾائدة مـ افعؿؾ  ٓ أي:

ا مـف إٓ أن اهلل تعاػ جعؾ وـرمً  يدخؾ اجلـة بعؿؾف، بؾ بػضؾف تعاػ، ٓ :(اجلقاب)

 حف جف مغ جغ مع ُّٱو افدفقؾ ظؾقف ؿقفف تعاػ: ا فدخقل اجلـة.ا طاهرً افعؿؾ شببً 
 (٣٦الزخرف/ ) َّ مف  خف

فسبب وأما ا تـص أية افؽريؿة ظذ أن افسبب افظاهر فدخقل اجلـة هق افعؿؾ،

 ٕن افتقؾقؼ فؾعؿؾ مـ ؾضؾ اهلل تعاػ وـرمف.  احلؼقؼل أو اخلػل ؾفق ؾضؾ اهلل تعاػ؛

ح افبخاري، باب مـ ؿال إّن اإليامن ق)صحيرثقن اجلـة باإليامن. :أي .اإليامنُ  وؿقؾ: ادراد بافعؿؾِ 

 (٣٦الزخرف/  َّ مف  خف حف جف مغ جغ مع ٱُّٱهق افعؿؾ، فؼقل اهلل تعافی:

 س افعؿؾ شببا فدخقل اجلـة؛ بؾ آشتؿرار ظؾقف. فقس كػ: (اجلقاب)



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وادراد  وافعؿؾ شبب حصقل افدرجات، شبب دخقل اجلـة هق اإليامن، :(اجلقاب)

 (/مرؿاة ادػاتقح  ./)إرصاد افساري فؼح صحقح افبخاري بافػضؾ ذم احلديث ادذـقر هق اإليامن.

)ظؿدة افعؿؾ مـ ؾضؾف وتقؾقؼ مـف.مـاؾاة بغ افعؿؾ وافػضؾ؛ ٕن  ٓ :(اجلقاب)

 (/1ومرؿاة ادػاتقح  ./افؼاري 

ويرد ظؾقف أن افرشقل صذ اهلل  ـؾ ظؿؾ؛ افعؿؾ ادؼبقل شبب اجلـة، ٓ :(اجلقاب)

افؾفؿ إٓ أن يراد بافؼبقل  ظؾقف وشؾؿ كػك أن يؽقن ظؿؾف شببا فؾجـة، مع أكف مؼبقل يؼقـا،

 صؿقل افرمحة. 

(افباء فؾؿص )،أن اجلـة ظذ ظالؿة بافعؿؾ :أي ٓ فؾعقض، احبة وادالبسة، 

يتساوى افعؿؾ وكعؿ  وٓ ٕن افعقضغ يتساويان ظادًة، وفقست ظقضا ظـف؛ ومصاحبة فف،

 (/ض ادقت ي)ظؿدة افؼاري، باب متـل ادراجلـة افدائؿة.

َؾ أحٌد َيدُخ فـ » وذم حديث: ﴾ فؾؿصاحبة،مف  خف حفافباء ذم ؿقفف تعاػ: ﴿ :أي

 فؾعقض. ()مسـد أمحد، رؿؿ: «مـؽؿ اجلـَة بعؿؾف

 ذم ؿقفف: :وافصقاب أن افباء هفـا، أي» ذم تعؾقؼف ظذ ؾتح افباري:ابـ باز ؿال افشقخ  

فـ يدخؾ »فؾسببقة، بخالف افباء ذم حديث  َّ مف  خف حف جف مغ جغ مع ُّٱ

 (/بـ باز ظؾی ؾتح افباري )تعؾقؼ افشقخ ا؛ ؾنهنا فؾعقض وادؼابؾة. «اجلـة أحد مـؽؿ بعؿؾف

( :القدرية واملعتزلة ) 

ؿال اإلمام أبق مـصقر  وخافؼ هلا، تؼقل افؼدرية: اإلكسان خمتار ذم إرادتف وأؾعافف،

زظؿت افؼدرية أن اهلل ٓ يدع افغاية مـ اخلر افذي يؼدر ظؾقف إٓ ؾعؾف، وـذفؽ » اداتريدي:

افؼ افؼ ؽره، وـذفؽ ؿقل افؼدرية أن اهلل ٓ يؼدر ؿقل افزكادؿة أكف يػعؾ ؽاية اخلر وأن خ

 ()افتقحقد فؾامتريدي، ص .«ظذ يشء مقجقد مـ افؼ، وأكف ـؾف ؾعؾ افعباد

 األفعال املبارشة وأفعال التولود: 

 إؾعال ظذ ؿسؿغ ظـد ادعتزفة: 

- إؾعال آختقارية افتل تصدر باختقار افعبد.  :أي ،إؾعال ادبارشة 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
-مثؾ شقالن  افتل ٓ خقار ؾقفا فؾعبد، إؾعال ؽر آختقارية، :أؾعال افتقفقد، أي

وتغر فقن اجلؾد. ؾافرضب ؾعؾ اختقاري، وشقالن افدم وتغر فقن  افدم بسبب افرضب،

 اجلؾد ؽر اختقاريغ. 

خافؼ  :أي يرى ادعتزفة ؾقام خيص إؾعال ادبارشة أن اإلكسان خمتار ذم إرادتف وأؾعافف،

 ٕؾعافف. 

أؾعال افعباد ؽر خمؾقؿة ؾقفؿ، » ؿال افؼايض ظبد اجلبار ادعتزيل ذم إؾعال ادبارشة:

 ()رشح أصقل اخلؿسة، ص «.وأهنؿ ادحدثقن هلا

 (٦٤املؤموٌن/ ) َّ جح مج حج مث   ُّٱيستدل ادعتزفة بؼقفف تعاػ:

ا، إٓ أن افعبد ؿ أيًض واشتـتجقا مـف أن افعباد خافؼقن ٕؾعاهل اشؿ تػضقؾ، «أحسـ»

 واهلل تعاػ أحسـ اخلافؼغ.  خافؼ حسـ،

وادراد بؼقفف  تصقير اخلؾؼ، :أي ،ثؿة خؾؼ حؼقؼل، وآخر خؾؼ معـقي اجلقاب:

حتظك  افصقر افتل تعؿؾقهنا ٓ :أحسـ ادصقريـ، أي :َّجح مج حج مثُّٱتعاػ:

فؿفا وإدراـفا ؿراءة بافؼبقل، وأما ما صقره ادصقر احلؼقؼل مـ افصقر احلقة ؾقتطؾب ؾ

 .(٥٢الصافات/ ) َّ حج مث هت مت ٱُّٱؿال تعاػ: ؿصص احلب ادجازي واحلب احلؼقؼل.

 (٢٦الزمر/ ) َّمك لك اك  يق  ُّٱوؿال:

اتػؼ ـؾ أهؾ افعدل ظذ أن أؾعال افعباد مـ » ؿال افؼايض ظبد اجلبار ذم مقضع آخر:

درهؿ ظذ ذفؽ، وٓ ترصؾفؿ وؿقامفؿ وؿعقدهؿ حادثة مـ جفتفؿ، وأن اهلل ظز وجؾ أؿ

ؾاظؾ هلا، وٓ حمدث شقاهؿ، وأن مـ ؿال أن اهلل شبحاكف خافؼفا وحمدثفا ؾؼد ظظؿ خطمه، 

  (/)ادغـل ذم أبقاب افعدل وافتقحقد، فعبد اجلبار ادعتزيل «. وأحافقا حدوث ؾعؾ مـ ؾاظؾغ

 ا،وافعباد ـاشبقن هل، َّ حج مث هت مت ٱُّٱ اهلل تعاػ خافؼ أؾعال افعباد اجلواب:

ؾنن أحدمها خافؼ، وأخر  يستؾزم ذفؽ خافؼغ، ؾال، َّخص حص مس خس حس جسٱُّٱ

 (٦٣األهفال/ ) َّ خن حن جن  يم ىم مم خم ُّٱؿال تعاػ: ـاشب،

 :أي تػقد أية افؽريؿة أن اهلل تعاػ كػك ظـ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ افرمل، وأثبتف،



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 كػك اخلؾؼ، وأثبت افؽسب. 

يدل ظذ أكف تعاػ ٓ جيقز أن يؽقن وأحد ما » آخر: ؿال افؼايض ظبد اجلبار ذم مقضع

هق طؾؿ وجقر، ؾؾق ـان اهلل تعاػ خافًؼا هلا  خافًؼا ٕؾعال افعباد، هق أن ذم أؾعال افعباد ما

ا ـبًرا  ()رشح إصقل اخلؿسة، ص«. فقجب أن يؽقن طادًِا جائًرا، تعاػ اهلل ظـ ذفؽ ظؾقًّ

واهلل تعاػ خافؼ، وافعبد  وـسب افؼبقح ؿبقح. ؿبقح، اجلقاب ظـف أن خؾؼ افؼبقح ؽر

و اشتعامهلام  ـام أن صـع افسقػ وافبـدؿقة ؽر ؿبقح، ؾقـسب اجلقر وافظؾؿ إػ افعبد، ـاشب.

ورشح  .ومـح افروض إزهر، ص .1ؿ: أصقل افديـ، ص)راجع فدٓئؾ افػرق وجقاهب ذم ؽر وجففام ؿبقح.

 (فؾامتريدي، صوافتقحقد  ./ادؼاصد 

وأـثرت » ؿال افعالمة ابـ حزم: ؾادعتزفة حقارى خمتؾػغ ؾقفا، وأما أؾعال افتقفقد،

ادعتزفة ذم افتقفد، وحترت ؾقف حرة صديدًة، ؾؼافت ضائػة: ما يتقفد ظـ ؾعؾ ادرء مثؾ افؼتؾ 

فؿ: بؾ هق وإمل ادتقفد ظـ رمل افسفؿ وما أصبف ذفؽ، ؾنكف ؾعؾ اهلل ظز وجؾ، وؿال بعض

وؿال بعضفؿ:  ؾ افذي ظـف تقفد،عْ بؾ هق ؾعؾ افذي ؾعؾ افػِ ؾعؾ افطبقعة، وؿال بعضفؿ: 

هق ؾعؾ ٓ ؾاظؾ فف، وؿال مجقع أهؾ احلؼ: إكف ؾعؾ اهلل ظز وجؾ وخؾؼف، ؾافزهان ذم ذفؽ 

إهقاء )افػصؾ ذم ادؾؾ و «.هق افزهان افذي ذـركا ذم خؾؼ إؾعال مـ أن اهلل تعاػ خافؼ ـؾ يشء

 (/وافـحؾ 

 «ادعتزفة وأصقهلؿ اخلؿسة ومقؿػ أهؾ افسـة»شاق افشقخ ظقاد بـ ظبد اهلل ادعتؼ ذم 
 واجلقاب ظـفا بافتػصقؾ.  ،( أدفة ادعتزفة افعؼؾقة وافـؼؾقة-)ص 

( :املاتريدية ) 

ل وٓ ذم ؾؾقس جمبقرا ذم إؾعا تؼقل اداتريدية: اإلكسان خمتار ذم إرادتف وأؾعافف،

أن ما يريده اإلكسان مـ خر أو  :ومعـاه ؾنذا أراد اإلكسان شايرتف إرادة اهلل تعاػ، اإلرادة.

 ؾال حتقل إرادة اهلل تعاػ دون أمقره آختقارية، وأما إظامل افتل هق جمبقر ظؾقفا، رش ٓ

بصػتفا وأما إحؽام افتل تػرض ظذ اإلكسان  يعذب ظؾقفا ٕهنا فقست ذم اختقاره.

 ُظِذَب ظذ ظدم امتثافف.  وهل ذم كطاق اختقاره، أحؽاما،

 واحلرـة ظذ ثالثة أؿسام:  اإلكسان خمتار ذم حرـاتف، تؼقل اداتريدية: 
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(:احلرـة افطبقعقة ) إكسان افعغ يؿقـا وصامٓ وؾقق وحتت.   ـحرـة 

(:احلرـة ادرتعشة )   .ـحرـة ادصاب بافرظشة 

(احلرـة اإلر ):وكحق ذفؽ  ،ومشقف ،وؿعقده ،مثؾ ؿقام افصحقح افعاؿؾ افبافغ ادية

 ()راجع: أصقل افديـ، صا.ا حمًض ا إلرادتف، وفقس جمبقرً وجعؾ اهلل تعاػ اإلكسان مافؽً  بنرادتف.

( :األشاعرة ) 

 :بؼقفف تعاػ واشتدفقا 1.كحـ خمتارون ذم أؾعافـا وجمبقرون ذم إراداتـاتؼقل إصاظرة: 

(٦٥اتلكٌير/ ) َّ  حل جل مك لك خك حك ُّٱ
 إرادة اإلكسان مقؿقؾة ظذ إرادة اهلل تعاػ؛ ؾاإلكسان جمبقر ذم إرادتف.  تؼقل إصاظرة:

 ؾنن اهلل تعاػ خيؾؼ إرادتف، ؿد جياب ظـ اداتريدية بلن اإلكسان حغ يريد صقئا بنرادتف، 

 ػ دون إرادة افبؼ. حتقل إرادة اهلل تعا وذفؽ بلن ادراد يستب ظذ إرادتف. وٓ

ؾتؼقل  اخلالف ذم ظؾؿ افؽالم بغ اداتريدية وإصاظرة فقس حؼقؼقا؛ بؾ فػظل.

وأما ظـد ، خيؾؼف( )وٓ ارهقيؽسب اخت :أي ا بلن اإلكسان خمتار ذم إرادتف،اداتريدية هـا أيًض 

يسع  وٓ تعاػ. ا أن إرادة اإلكسان تابعة إلرادة اهللومعـك ـقكف جمبقرً  إصاظرة ؾفق جمبقر.

ـام ؿال بعض  اإلكسان كؼض إرادة اهلل تعاػ. واهلل تعاػ ؿادر ظذ تغقر إرادة اإلكسان.

.«ظرؾُت ريب بػسخ افعزائؿ» افسؾػ:
(2)

 

آل عمران/ ) َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي ٱُّٱؿال تعاػ: 
٦٤٠) 

. -1افؾؿعة، ص راجع فتػاصقؾ ادذاهب إربعة ذم ؾعؾ اإلكسان وإرادتف:

 ./1. وحجة اهلل افبافغة/ورشح ادؼاصد. وإصارات ادرام، ص

                                                 
( :فؾتػصقؾ راجع ظبارة احلاصقة ذم ادجؾد إول حتت ظـقان )«هب حقل افػعؾ واإلرادةاتػصقؾ ادذ».
() ( ظزا صاحب ـشاف اصطالحات افػـقن/) ومل كعثر ظذ إشـاد هلذا  اهلل ظـف، هذا افؼقل إػ ظع ريض

  مـ افؽتب. معتز أو كسبتف إػ ظع ريض اهلل ظـف ذم ـتاب ،افؼقل



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 -  َِْن ُه اهلُل َتَعاََل إَِّلا َوا يُِطيُْل ُُ ْه (1)َولَْه يَُكنِّْف ُُ َن إَِّلا َوا ََكاَف ِْ ، َوََّل يُِطيُْل

 ٍِ َِ (2)ةِ َُ َة إَِّلا ةِاهللِ / »(4)َتْفِصيُ  (3)، َو ِا َل َوََّل كُ ِْ / ََّل ِحيْنََث (6). َنُلُِل (5)«ََّل َح
َحد  

َ
َحد  (7)ِِل

َ
َحد   ،(8)، َوََّل َحَرَكَث ِِل

َ
َل ِِل ُِّ ًَِث  (9)َوََّل ََتَ ِْ َعْي َوْعِصيَِث اهلِل إَِّلا ةَِىُع

َحد  (10)اهللِ 
َ
َة ِِل ِا  إِكَاَوثِ  (11)، َوََّل كُ

ا (12)لََعَ َُ إَِّلا  (13)َطاَعِث اهلِل َواثلاتَاِت َعنَيْ
ِػيِق اهللِ  ِْ  .(14)ةِتَ

  

َّفَّاإلىساُنَّإالَّماَّيفَّوسعه:َّاليكل َّ

 َّجخ مح جح مج  حج مث ُّٱؿول تعوػ: إٓ مو يف وشعفؿ، مل يؽؾػ اهلل تعوػ ظبوده
 (٢٥٦اِلًعام/ ) َّحي  جي يه ىه مه ُّٱوؿول تعوػ:، (٦٨٢ابللرة/ )

                                                 
( يف ) ، «ويف «. يطقؼقكف2 ، «ويف «. بام يطقؼقكف2 «وادثبً مـ بؼقي افـسخ. وادعـك واحد.«. بام يطقؼقن
( يف ) ، ،،  «ويف «. ـؾػفؿ اهلل تعوػ بف ، ، ، ، ، ، ،2 ، ، «ؾؼط. وادثبً مـ « ـؾػفؿ

بؼقي افـسخ. وادعـك شقاء ظذ ـؾ حول.
( يف ) «وادثبً مـ بؼقي افـسخ. وادعـك واحد.«. ذفؽ
( يف ) «وشؼط مـ «. وهق حوصؾ تػسر ؿقل  ؼقي افـسخ. وادعـك واحد.وادثبً مـ ب«. وهق تػسر ؿقفف»ؿقفف
( ويف بعض افـسخ بعده )«افعع افعظقؿ.»
( يف ) ، «وادثبً مـ بؼقي افـسخ. وادعـك شقاء.«. ؾنكف
( يف ) ، ، ،  ويف «. وٓ حقل»بعده زيودة ، ، ، ، ،2 ، ، ،  وٓ حقل ٕحد»بعده .»

وادثبً مـ بؼقي افـسخ. وادعـك شقاء.«. ؿقة ٕحدوٓ » ويف «. وٓ حقفي ٕحد» ويف 
( ؿقفف )«شؼط مـ « وٓ حرـي ٕحد وشؼط مـ .  وادثبً مـ بؼقي افـسخ. وٓ يرض ادػفقم.«. ٕحد»ؿقفف
( ؿقفف )«شؼط مـ « وٓ حتقل ٕحد ، ، ، ، ، ، ، ، ،2 ، ، ويف . ، «وٓحتقيؾ ٕحد .»

وادثبً مـ بؼقي افـسخ. وادعـك شقاء.«. وٓ حقل ٕحد» ،  ،ويف 
(2 يف ) ، ، «ويف «. بعصؿي اهلل «وادثبً مـ بؼقي افـسخ. وادعـك شقاء.«. بؿعقكي اهلل وظصؿتف
( يف ) «وادثبً مـ بؼقي افـسخ. وادعـك شقاء.«. دخؾقق
( ؿقفف )«شؼط مـ « إؿومي ،2 ويف . « وافصحقح مو أثبتـوه مـ بؼقي افـسخ.«. إؿومي ضوظي حؼقق اهللظذ
( ؿقفف )«شؼط مـ « ظؾقفو ويف . «وادثبً مـ بؼقي افـسخ. «. وٓ ؿقة دخؾقق ظذ إؿومي افطوظي وافثبوت ظؾقفو

وادعـك شقاء.
( يف ) «وادثبً مـ بؼقي افـسخ. وادعـك شقاء.«. إٓ بؿشقي اهلل



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 الَّيطاق:َّأقسامَّما

- ،وافضدان  مثؾ اجتامع افضديـ أو افسقاد وافبقوض. ادحول ظؼال، :أي ممتـع بذاتف

أو  وافسؽقن يف وؿً واحد،كحق اجتامع احلرـي  ،جيتؿعون. أو ادتـوؿضون أمران وجقديون ٓ

 اكتػوؤمهو يف وؿً واحد. 

-،مثؾ محؾ اجلبؾ، أو افطران يف اهلقاء وكحقمهو.  يعجز ظـف افبؼ ظودًة 

-،ؾؿقت افؽوؾر  امتـوع افقء بسبى وؿقظف يف ظؾؿ اهلل ظذ خالؾف أو افعؽس–

 ؾنيامكف ممتـع.  ظذ افؽػر ؿد تؼرر يف ظؾؿ اهلل إزيل، -مثال

يممـ مـ ـون مقتف ظذ افؽػر  ؾال صوظرة هذا افؼسؿ افثوفٌ ؾقام ٓ يطوق،يعد إ

 ثؿ أمَر بوإليامن ؾفذا تؽؾقػ مو ٓيطوق.  و بف يف ظؾؿ اهلل تعوػ،جمزومً 

ٓ يؿتـع تؽؾقػ مو  :ؿول أهؾ افسـي :ادسلفي افسوبعي» ؿول اإلموم ؾخر افديـ افرازي:

 ٓ يطوق، وؿوفً ادعتزفي: إكف ٓ جيقز. 

أكف تعوػ ظؾؿ مـ بعض افؽػور أكف يؿقت ظذ ـػره، ؾنذا  :حجي ادثبتغ وجقه: أحدهو

ـؾػف بوإليامن ؾؼد ـؾػف بػعؾ اإليامن مؼوركو فؾعؾؿ بعدم اإليامن، وهذا تؽؾقػ بوجلؿع بغ 

 افضديـ.

 ،ومـ اإليامن تصديؼ اهلل تعوػ يف ـؾ مو أخز ظـف ،افثوين: أكف ـؾػ أبو هلى بوإليامن

وهق مجع بغ  ،و أخز ظـف أكف ٓ يممـ أبدا، ؾقؾزم أكف تعوػ ـؾػف بلن يممـ بلن ٓ يممـومم

 افـؼقضغ. 

افثوفٌ: أكو بقـو أن افؼدرة ظذ افؽػر وافداظقي إفقف مـ خؾؼ اهلل تعوػ، وجمؿقظفام 

، ط: دار ص)معومل أصقل افديـ فؾرازي، «. يقجى افؽػر، ؾنذا ـؾػف بوإليامن ؾؼد ـؾػف بام ٓ يطوق

 افؽتوب افعريب، فبـون(

 ظذ هذا افؼسؿ افثوفٌ.  «موٓ يطوق»يصح إضالق  ٓ وتؼقل ادوتريديي:

َّالَّيطاق:ََّّتفصولَّاملذاهبَّيفَّتكلوفَّما

(جيقز تؽؾقػ مو ) ا ٕهنؿ يرون افعبد جمبقرً  ٓيطوق ظـد اجلفؿقي ظذ اإلضالق؛

 و. حمًض 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
() وؿول بعض  و،وإن مل يؼع ذظً  ،ظؼاًل ٓيطوق ظـد إصوظر  جيقز تؽؾقػ مو

  و اشتدل بؤيوت وإحوديٌ افتوفقي:ؾؿـ ؿول بقؿقظف ذظً  وؿع ذظو. إصوظرة:

-:(٣املصد/ ) َّ ام يل ىل مل ٱُّٱؿول تعوػ يف أيب هلى 

 ،أن افبؼ ـؾفؿ ملمقرون بوإليامن ومـ ادسؾؿ يممـ. أي: أبق هلى مـ أهؾ افـور، ؾال

 تؽؾقػ مو ٓ ؾفق ورؽؿ ذفؽ أمَر بوإليامن،  هلى فؽقكف مـ أهؾ افـور.وظؾقف امتـع إيامن أيب

  يطوق.

- ،ثؿ ؿول فؾؿالئؽي: أكبئقين إن  ظؾؿ اهلل تعوػ آدم ظؾقف افسالم ؾؼط أشامء إصقوء

 رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ:ؿول تعوػ ــتؿ صودؿغ،
 (٣٢ابللرة/ ) َّ ىب نب مب زب

 ومل ُيَعؾَّؿقهو مـ افتؽؾقػ بامٓ يطوق. وشمال ادالئؽي ظـ هذه إصقوء 

- :ٌإن افذيـ » ؛يممر ادصقرون يقم افؼقومي أن يـػخقا افروح ؾقام صقروه يف احلدي

بقَ افص  يصـعقن هذه  )صحقح افبخوري، . «: أحققا مو خؾؼتؿهلؿ لويؼ ،يقم افؼقومي قنر يعذَّ

 (رؿؿ:

ؾفق تؽؾقػ مو ٓ يطوق،  يف رء.وؽر خوٍف أن اإلكسون ؽر ؿودر ظذ كػخ افروح 

 يؽؾػف ادصقُر يقم افؼقومي. 

- :َّحم جم هل مل خل حل  جل مك ٱُّٱ جوء يف افؼرآن افؽريؿ يف دظوء أهؾ اإليامن 
 (٦٨٢ابللرة/ )

 يطوق.  ٓ ؾعؾؿ أن اهلل ؿد يؽؾػ مو

َّاجلواب:

كسون يف بؾ ـؾ إ ا ظذ اإليامن يف افدكقو؛اجلقاب ظـ افدفقؾ إول أن أبو هلى ـون ؿودرً 

 حيرم افعبد اخلقور. وظؾُؿ اهلل تعوػ ٓ يطوق. ؾؾقس تؽؾقػو بام ٓ اختقوره احلسـوت وافسقئوت.

ٓ ، وؾقف بقون صؿقل ظؾؿ اهلل تعوػ يممـ بوختقوره. أخز اهلل تعوػ يف افدكقو بلن أبو هلى ٓ :أي

ػ ؽر جمبقر ظذ صػوتف مع ـام أن اهلل تعو ا،جُيز أحدً  ؾعؾؿ اهلل تعوػ ٓ ذـر جز أيب هلى.

 مم خم حم جم يل ٱُّٱظؾؿف. شوق افؼويض افبقضووي شمآ وجقابو يف تػسر ؿقفف تعوػ:
  خالصتف ؾقام يع:و ،(٢ابللرة/ ) َّ جن يم  ىم



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ًٓ  و.وهق مؽؾػ بوإليامن أيًض  ؿقؾ: يؿتـع إيامن أيب جفؾ وكحقه، ٕن اهلل  ،وذفؽ أو

ٕن أبو جفؾ وكحقه  و:وثوكقً  إيامكف فزم ـذب افبوري.ؾنن مل يؿتـع  تعوػ أخز بعدم إيامهنؿ،

 ( إًذا يممـقن بعدم إيامهنؿ،جن يم) ملمقرون بوإليامن بوفؼرآن ويؼقل افؼرآن افؽريؿ ؾقفؿ:

 وهق اجتامع افضديـ.

إن أبو هلى وكحقه ممـ يصدق ظؾقفؿ ؿقفف  أجوب ظـف افؼويض افبقضووي بام مؾخصف:

إيامهنؿ ممؽـ بوفذات، وممتـع بوفغر. وادؿؽـ بوفذات  (٧ابللرة/ ) َّ ين ىن من خن ٱُّٱتعوػ:

إذا ـون آبـ يرمل بودول افذي  ؾؾقس أبق هلى وؽره مسؾقيب افؼدرة. وكظره: مؼدور ظؾقف.

ؾقؼقل فف افقافد: أمـعؽ افـػؼي إن مل متتـع ظـ خصؾتؽ افسقئي  يعطقف وافده يف افبحر ـؾ يقم،

ؾحرمون افقفد ممو ـسبً يده بوختقوره، ٓ  ،وافده كػؼتفؾؼطع ظـف ، ؾؾؿ يؿتـع خالل أشبقع.

ٓ بسبى إخبور اهلل  وؿس ظؾقف أن أبو هلى حِرَم اإليامن بسبى ظـوده، بسبى إخبور افقافد بف.

  ؾقصػ إيامكف بودؿتـع بوفغر. تعوػ بف، وهذا اخلز صودق،

 ٓ ؿ تؽؾقػ مووهق أن شمال ادالئؽي مـ ؽر تعؾقؿف- اجلقاب ظـ افدفقؾ افثوينو

 رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱبلن ؿقفف تعوػ : -يطوق
ومل يعرضفو  يػقد بلن اهلل تعوػ ظؾَّؿ آدم خقاص إصقوء، (٣٢ابللرة/ ) َّ ىب نب مب زب

 ؾؽون معـك أيي: وظؾؿفؿ خقاصفو. ي، وظرضفو ظذ ادالئؽي مػصؾي،ظؾقف مػصؾ

دسؿقوت ظؾی ادالئؽي مع اخلوصقوت ـؾفو مع ادسؿقوت، ثؿ ظرض ا وظؾؿ آدم

وأمو  ظجزوا ظـ اإلخبور هبو، وبام أن ادالئؽي مل يؽقكقا ظذ مـوشبي هبذه إصقوء، اخلوصقوت.

َؿ  صػوت وخصوئص ضعوم افرز مع افؾحؿ،  -ظذ شبقؾ افػرض–آدم ظؾقف افسالم ؾُعؾِّ

وافؾحؿ ادشقي  ،ؾؾام اصتؿ آدم ظؾقف افسالم رائحي افرز مع افؾحؿ وادرأة،، وافؾحؿ ادشقي

يعرض ـتوب افطى ظذ ضوفى افطى  :وظجز ادالئؽي ظـف. أو مثال أخر بخصوئصفام.

وظذ ضوفى افصػ افثوين مـ اددرشي افديـقي؛ ؾنن ضوفى افطى يؼرأه بطالؿي، وأمو ضوفى 

 . ًُ  افصػ افثوين مـ اددرشي افديـقي ؾنكف ُيْبَف

ـ بـػخ افروح يف افصقر فؾتقبقخ أن أمر ادصقري واجلقاب ظـ افدفقؾ افثوفٌ:

 ٓ حلؿؾفؿ ظذ اإلؿرار.  ،افعذابو

يطوق إمقر افشوق افؼقوم هبو ظذ  ٓ ادراد بتؽؾقػ مو واجلقاب ظـ افدفقؾ افرابع:



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
هق مثؾ ؿقل افرجؾ: ٓ أشتطقع أن أكظر إػ ؾالن، أي: » ؿول افعالمي افسؿعوين: افـػس.

افقشع بؿعـك: افسفقفي، أي: ٓ يؽؾػ اهلل كػًسو إٓ مو يشؼ ظعَّ أن أكظر إفقف، ؾؽذفؽ ذـر 

 (/تػسر افؼرآن ٕيب ادظػر افسؿعوين )«. يسفؾ ظؾقفو

ادقت بعد افسؼقط مـ  :مثال أو ادراد بف افعقارض افتل خيرج دؾعفو ظـ وشع افبؼ،

 اجلبؾ، أووؿقع حودث يستحقؾ دؾعف. 

(ٓ ) ؿول ـامل افديـ بـ  و.ومل يؼع ذظً  ،يطوق ظؼاًل ٓ  جيقز ظـد ادوتريديي تؽؾقػ مو

)ادسومرة بؼح ادسويرة،  «.ٓ يطوق احلـػقي ـؾفؿ موكعقن مـ جقاز تؽؾقػ مو» :«ادسومرة»اهلامم يف 

 (ص

ر اهلل تعوػ اإليامن فبعض وافؽػر فبعض يف إزل تؼقل ادوتريديي:  زي ري ٰى ُّٱ ؿد ؿدَّ
 َّمب زب  رب يئ ىئ نئ ٱُّٱإليامن بوختقور افعبد،وافؽػر وا ،(٧الشِرى/ ) َّ ىي  ني مي

ويثوب ظذ امتثول إوامر،  ؾوفعبد مؽؾػ بومتثول إوامر واجتـوب افـقاهل، (٦٩الكُف/ )

ُب ظذ ارتؽوب ادـو   مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱؿول اهلل تعوػ: هل،ويعذَّ
 يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ
 (احلج) َّ زث  رث

 حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱوؿول تعوػ:
 (٨٨انلحل/ ) َّ خن

 َّ هت مت خت جتحت هب مب  خب حب جب هئ ٱُّٱوؿول تعوػ:
 (٨٦ابللرة/ )

ا إٓ خؾؼ ا أو ذر د اإلكسون خرً يير ؾال افعبد اختقوراتف.مـ يسؾى  وافعؾؿ اإلهلل ٓ

ؿول  ظذ ظؿؾف آختقوري هذا. أو افعؼوَب  ويستحؼ افعبد افثقاَب  اهلل تعوػ افؼدرة ظذ ذفؽ.

 (الشىس) َّ ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ ٱُّٱعوػ:ت

ؽؾَّػ افعبد بام فقس يف وشعف شقاء ـون ممتـًعو ىف كػسف يُ وٓ » ؿول افعالمي افتػتوزاين:

ـجؿع افضديـ، أو ممؽـًو ـخؾؼ اجلسؿ، وأمو مو يؿتـع بـوًء ظذ أن اهلل تعوػ ظؾؿ خالؾف أو 

ؾال كزاع يف وؿقع افتؽؾقػ بف فؽقكف مؼدوًرا  أراد خالؾف ـنيامن افؽوؾر وضوظي افعويص،

 مؽتبي خر ـثر، ـراتق(  ، ط:2)ذح افعؼوئد افـسػقي، ص «.فؾؿؽؾػ بوفـظر إػ كػسف

يف –ؾوٕصوظرة ؿوفقا  واحلؼ أن اخلالف بغ مجفقر إصوظرة وادوتريدة خالف فػظل،



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 يطوق ٓمتـوع إيامكف يف افعؾؿ ٓ بجقاز تؽؾقػ مو -افؼسؿ افرابع وهق مـ تؼرر ـػره يف إزل

ؾلمر  وره،قبؾ حسـتف وشقئتف يؼقم بف بوخت ويؼقل ادوتريديي :إن ـػر اإلكسون و إيامكف؛ اإلهلل.

  يطوق. و بام ٓافؽوؾر بوإليامن فقس تؽؾقػً 

يطوق إػ اإلموم  ٓ تصح كسبي افؼقل بام ٓ :«افؼح افؽبر»ؿول افشقخ شعقد ؾقدة يف 

وؾصؾ  يطوق. ٓ إذ مل يرد كص مـ اإلموم إصعري بجقاز تؽؾقػ مو صعري؛أيب احلسـ إ

 وحوصؾ تػصقؾف أن افتؽؾقػ افؼظل يتعؾؼ بوٓشتطوظي، شعقد ؾقدة افؽالم ظؾقف، خافشق

وأمو  واتػؼقا ظذ أن هذه آشتطوظي ؿبؾ افػعؾ. وهل ظبورة ظـ شالمي إشبوب وأٓت،

وأمو افؼقل بلن أؾعول  و.وفؼع اتػوؿً بيشسط فؾتؽؾقػ  الؾ آشتطوظي افتل تؽقن مع افػعؾ،

َر ـػر  ـوفؼقل بلن اإليامن مطؾقب مـ افبؼ ـؾفؿ، افعبودة مؼدرة مـ اهلل تعوػ. يف حغ ُؿدِّ

واجلقاب ظـف أن افتؽؾقػ  يطوق. ٓ ؾؿطوفبتف بوإليامن تؽؾقػ مو يسعف اإليامن، ؾال أيب هلى،

-/)افؼح افؽبر  وـؾ إكسون خمتور يف ـسى إؾعول. سبف،يتعؾؼ بنجيود افػعؾ؛ بؾ بؽ ٓ

) 

(ٓ ) ؿول  ؾنكف يستؾزم افؼبح ظـدهؿ، ؛يطوق ظؼاًل  ٓ يؼقل ادعتزفي بجقاز تؽؾقػ مو

)ذح إصقل «. تؽؾقػ مو ٓ يطوق ؿبقح، واهلل  تعوػ ٓ يػعؾ افؼبقح» افؼويض ظبد اجلبور:

 (اخلؿسي، ص

َّبمءَّبدونَّتوفوقَّمنَّاهللَّتعاىل:ََّّيقومَّاإلىسانَّال

َػُفؿ بِ »ؿول ادصـػ:  ؾَّ ـَ ّٓ مو  .«فوٓ ُيطِقُؼقن إ
  .يؼقمقن إٓ مو ُوؾِّؼقا فف( يستطقع افعبود إٓ مو ـؾػقا بف )أو ٓ ٓ :أي

؛ ؾنكف فق «ؾقعؾ»، بؾ مـ «اإلؾعول»طقؼقن( فقس مـ ي)وٓ  ؿقفف ؿول بعض افؼاح:

ؾؿثال: هؿ مؽؾػقن  يطقؼ افعبود إٓ مو ـؾػقا بف، ٓ دعـك:فؽون ا ،«اإلؾعول»ـون مـ 

 «ؾقعؾ»إًذا هق مـ بوب  و.مع أن افعبود يطقؼقن ترك افصالة أيًض  قكف،ؼبوفصالة، ؾقطق
يؽؾػقهؿ  ٓ :أي ام يقاؾؼ افؼع،بوادعـك: ظذ احلؽوم وؽرهؿ أن يؽؾػقا افعبود  )ُيطقَّؼقن(

 بام خيوفػ افؼع. 

ظرضً افـوؿي ظذ  مثؾ: اح مـ اإلضوؿي، إًذا حيؿؾ ظذ افؼؾى،وجعؾف معظؿ افؼ

ؾقؼول  ٕن ؽر ذي افروح يعرض ظذ ذي افروح، ظرضً احلقض ظذ افـوؿي؛ احلقض أي:



َ قيدةَ الع َ شرحَ   2   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ؾؽوكً اجلؿؾي هؽذا:  و ظذ افثؿر.يؼول: ظرض ؾالكً  وٓ ظرض هذا افثؿر ظذ ؾالن. مثال:

 .«يؽؾػفؿ اهلل إٓ مو يطقؼقن وٓ»
ؿد جيوب  «افعؼقدة افطحوويي»ذا تؽرار، ؾبغض افـظر أن افتؽرار يؽثر يف ؾنن ؿقؾ: ه

ـؾػ اهلل تعوػ افعبود بؼدر وشعفؿ و ضوؿتفؿ؛  :أي ظـف أن هذه اجلؿؾي بؿـزفي افعؾي دو ؿبؾفو،

 ٕن مـ شـي اهلل تعوػ أكف يؽؾػ بؼدر افطوؿي. واهلل أظؾؿ. 

ػً  واو افعغ، «ضوق يطقق»بام أن  ؾفق  ،«يطقؼقن» ٓ ،«يطقؿقن»و فؽون ؾؾق ـون مضعَّ

ثؿ حقفً افقاو يوء  ،«يطققؿقن» وأصؾف مـ افثالثل ادزيد ؾقف ادؾحؼ بوفربوظل، زيد ؾقف افقوُء،

يف  «روح ادعوين»ؿول أفقد يف  .«يطقؼقن» ؾصور وأدؽؿً افقوء يف افقوء، ظذ افؼوظدة،
، حتً  /وح ادعوكی )ر .«ؾقعؾ»وهق مـ  اإلظالل، ثؿ دخؾف ؿراءة )ُيَطقُِّؼْقَكُف(: أصؾف: يطققؿقكف،

 (٢٨١ابللرة/  َّرث يت ىت نت  مت زت ُّٱ :ؿقفف تعوػ

وٓ » :اهلل افطحووي رمحف ا اإلجوبي ظام يرد ظذ ؿقلؿد ظوفٍ بعض افؼاح ـثرً 

( -222)ص  «افؼح افؽبر»وصؽو افشقخ شعقد ؾقدة يف  ،«طقؼقن إٓ مو ـؾػفؿي

مل يؼ إػ رء يف هذا ادقضع اهلوم. ثؿ ذح بدوره هذا افـص بلن بعَض افؼاح بلكف 

يرد بلن ادؽؾػغ  ؾال و،يـحك يف افقاجبوت بؾ يعؿ ادستحبوت وؽرهو أيًض  افتؽؾقػ ٓ

و مـ افصقوم؛ ٕن ادسؾؿ مؽؾػ بوفزائد يطقؼقن أـثر مـ افصؾقات اخلؿس، وافثالثغ يقمً 

 فطوهر افـص يػقد أن ادسؾؿ يطقؼ ترك ذب اخلؿر؛ ٕكثؿ مو يرد مـ أن  ظذ شبقؾ افـدب.

إضوؿي ذب  ا ظؾقف:ؾؼول شعقد ؾقده ردر  و؟مع أكف يطقؼ ذب اخلؿر أيًض  مؽؾػ بوفسك،

تتعؾؼ  وٓ وهذا ذ، ٕن افطوؿي افؼظقي تتعؾؼ بوخلر، اخلؿرة طوهريي، فقسً ذظقي؛

  افطوؿي افؼظقي بوفؼ فرضره.

ؾقدة حػظف اهلل تعوػ ؾفق يف طـل خالف افظوهر وٓ يظفر مو  ومو ذـره افشقخ شعقد

 ؿوفف مـ ـالم اإلموم افطحووي.

و همعـو»ذح افشقخ ظبد اهلل اهلرري ظذ أن حػظف اهلل تعوػ محؾ افشقخ شعقد ؾقدة و

فقس فؾعبود أن يؾزمقهؿ إٓ  يأ» مع أن افشقخ اهلرري بدوره محؾف ظذ: «ٓ جيعؾفؿ ؿودريـ

 ، فعبد اهلل اهلرري( )افدرة افبفقي، ص«. اهلل بفمو ـؾػفؿ 

ويؼقل  ، مو ٓ يطوقمل جيعؾفؿ اهلل تعوػ ؿودريـ ظذ يؼقل افشقخ شعقد ؾقدة: :أي



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
  حيؿؾ افعبود ظذ ؽرهؿ مـ افعبود ثؼال أـثر مـ افؼع. ٓ افشقخ ظبد اهلل اهلرري بدوره:

 ،فؽوكً ظالؿي اجلؿؾي إوػ «ظؾقف إٓ مو أؿدرهؿ» ظذ« إٓ مو ـؾػفؿ بف» وفق محؾـو

ظي بؿعـك شالمي أٓت و بوفؼسؿ افثوين مـ آشتطو «ومل يؽؾػفؿ إٓ مو يطقؼقكف»وهل 

ـؾػف اهللُ تعوػ هبذا  إذا ؿقي افعبد ظذ افعؿؾ بتقؾر إشبوب وأٓت، :، أيإشبوب

 افعؿؾ. 

  )أي إٓ مو أؿدرهؿ ظؾقف( « وٓ يطقؼقن إٓ مو ـؾػفؿ بف» وتعؾؼً اجلؿؾي افثوكقي:

يؼقم افعبود بقرس وشفقفي إٓ بوٕظامل  ٓ :أي بؿعـك افتقؾقؼ. بوفؼسؿ إول مـ آشتطوظي،

   افتل وؾؼفؿ اهلل تعوػ هلو.

 :ـون ادعـك افـوؾقي، «ٓ» ؾنذا دخؾً ظؾقف ظؿؾ رء بصعقبي. «يطقؼقن» مـ معوينو

 ظؿؾف بقرس.

جوء  إٓ ؾقام يتعرس ويصعى. «يطقؼقن» يستعؿؾ ٓ ي:ؿول افعالمي أكقر صوه افؽشؿر

ُر » يف ؾقض افبوري: ي  مو حوصؾف: إن ؾعَؾ اإلضوؿي بامدتف ٓ ُيسَتعَؿؾ إٓ ؾقام ُيَتَعذَّ خَمَْؼِ ؿول افزَّ

َد يف افصقوم، أو أن  ، ؾنكؽ تؼقل: إين ُأضِقُؼ أن َأمحَِؾ هذا احلجر افثؼقؾ، أو أن َأْْسُ ُ أو ُيَتَعرسَّ

عِّ افؾقؾي ـؾَّفو مثال. وٓ تؼقل أبًدا إكؽ ُتطِقؼ أن ترؾَع افؾ ؼؿَي إػ ؾِقَؽ، أو هذا افؼؾؿ إػ ُأَص 

 «.ُأُذكَِؽ، أو كحق ذفؽ ممو ٓ ُظرْسَ ؾقف

 َّ نت  مت زت ُّٱوروى افطحووي ظـ ابـ ظبوس يف ؿقفف:»ويف افبدر افسوري: 
ف جوريي ترضع ؾجفدت ؾؼول يعـل إٓ بوجلفد. وظـ شعقد بـ جبر أن ابـ ظبوس ـوكً ف

 ( /)افبدر افسوري مع ؾقض افبوري  «.هلو: اؾطري ؾنكؽ بؿـزفي افذيـ يطقؼقكف

 وافطققق مؾحؼ بوفربوظل، وأصؾف: )ُيطققؿقكف(. )ُيَطقِّؼقكف( )يطقؼقكف( ؿرئ: وؿقفف:

 وأصؾ مـ )ضوق يطقق( واوي افعغ. 

يتقرس ظذ افعبود إٓ ؾعؾ  ٓ: «وٓ يطقؼقن إٓ مو ـؾػفؿ بف»احلوصؾ معـك ؿقفف: 

 .وـؾػفؿ هبو إظامل افتل وؾؼفؿ اهلل تعوػ هلو

َة إٓ روهق تػس» ويف ضقء مو يتؾق هذه اجلؿؾَي مـ ؿقل ادمفػ:  َٓحْقَل وٓ ُؿقَّ

 يبدو هذا ادعـك أكسى، واهلل أظؾؿ.« بوهلل...

مؼطقع  «مو يطقؼقن...ٓ يؽؾػفؿ إٓ » ظذ هذا ادعـك ـون كص ادمفػ ؾفحؿكمل وإن 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
َة إٓ بوهلل روهق تػس» افصؾي ظـ كصف: وظؾقف أورد معظؿ  ظذ مو يبدو....«  ٓ َحْقَل وٓ ُؿقَّ

ٓ يؽؾػفؿ إٓ مو » كص ادمفػ وؿول افشقخ شعقد ؾقدة: افؼاح ظذ كص ادمفػ،

افؽبر )افؼح  ٕن معـك افـصغ خيتؾػ بعضف ظـ بعض. فقس تػسرا فؾحقؿؾي؛ «يطقؼقن...

/22) 

ؾؾق محؾـو  يرد يف معـك اإلؿدار. ويرد ظذ محؾ افتؽؾقػ ظذ اإلؿدار أن افتؽؾقػ ٓ

ـون  )ـؾػفؿ( ظذ معـوه إصع )يسفؾ ظذ افعبود افؼقوم بوٕظامل افتل يؽؾػفؿ اهلل هبو(

، (٢٨٥ابللرة/ ) َّ مخ  جخ مح جح مج حج مث هتٱُّٱويميده ؿقفف تعوػ: ادعـك صحقحو،

 َّجت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي ُّٱؿقفف تعوػ:و
 (٧٨احلج/ )

صعى وحمؾ إصؽول ظـد ادحؼؼغ مـ  «وٓ يطقؼقن إٓ مو ـؾػفؿ بف» وبام أن كصف:

ويطقؼ مو يؼوبؾ هذه  مع أكف يطقؼ أـثر مـ ذفؽ،، يؽؾػ إٓ بام يطقؼف افؼاح بلن اإلكسون ٓ

 ؾـؾخصفو ؾقام يع: ؽول،جوبوت ظـ هذا اإلصوضوفً اإل و،إؾعول أيًض 

-  .هذا تسومح مـ ادمفػ 

- :وهذه اجلؿؾي ظؾي دو أي ٓ ُيَؽؾَّػقن إٓ مو ُيطِقؼقن هذا افـص حمؿقل ظذ افؼؾى.

 ؿبؾفو. 

- :ظذ احلؽوم أن حيؿؾقا ظذ افرظقي مو يستطقعقن محؾف يف ضقء افؼيعي. معـوه 

 (. ُيَطقَُّؼقَكف وافؾػظ هق:)

- ٓ مو ـؾػقا بف مـ ادـدوبوت وافقاجبوت. يطقؼقن إ ٓ 

-  :يسفؾ ظذ ادسؾؿغ افؼقوم إٓ  ٓ :«يطقؼقن إٓ مو ـؾػفؿ اهلل بف ٓ»معـك ؿقفف

جر أمحؾ هذا احل معـوه: :إين أضقؼ محؾ هذا احلجر افثؼقؾبوٕظامل افتل ـؾػقا بف. تؼقل: 

إظامل افتل ـؾػ بف ادسؾؿقن  :ٓ يطقؼقن إٓ مو ـؾػفؿ :بصعقبي ومشؼي. ؾؽون معـك ؿقفف

يستعؿؾ يف معـك  ٓ «يطقؼقن ٓ»ويرد ظذ هذا افتقجقف بلن  يؼقمقن هبو مـ ؽر مشؼي.

يؼقم ادؽؾػقن بوٕظامل  ٓ وـون ادعـك: بوفتضعقػ، إٓ إذا ـون )ُيطقِّؼقكف( افعؿؾ بسفقفي.

 بودشؼي؛ بؾ يؼقمقن بف بقرس وشفقفي بتقؾقؼ مـ اهلل تعوػ.
َةَّإالَّباهلل»وهوَّتفسریَّلَّاملصنف:َّقو َّ«...الََّحْوَلَّوالَُّقو 

ُؼقا هلو. وٓ ـؾػ افعبود بؼدر ضوؿتفؿ واشتطوظتفؿ، :أي وهذا معـك  يؼقمقن إٓ بام ُوؾِّ



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ؿقفف : ٓ حقل وٓ ؿقة إٓ بوهلل. 

َّالَّحولَّوالقوةَّإالَّباهلل:َّمعاٍنَّخمتلفةَّلقوله:َّ

- تعوػ. ي اهللقٓ حرـي وٓ اشتطوظي إٓ بؿش  

- .حقؾي وٓ تدبر يف دؾع افؼ وٓ ؿقة ظؾی حتصقؾ اخلر إٓ بتقؾقؼ اهلل تعوػ ٓ 

- ٓحرـي ظؾی أداء افطوظوت إٓ  ٓ اككاف وآمتـوع ظـ مقاكع افطوظوت، و

  بتقؾقؼف. 

- وٓ زوال ظـ افػقاحش وادـؽرات، وٓ ؿقة ظؾی ادلمقرات إٓ بتقؾقؼ رٓ تغ 

 .  اهلل تعوػ

- ؾراشي وٓ ؿقة ظؾی مو كريده إٓ بتقؾقؼ اهلل تعوػ. ٓ ٓ مفورة و 

-  حقل وٓ ؿقة، أي: ٓ احساز وٓ وؿويي ظـ ادعصقي، وٓ ؿقة افطوظي إٓ بتقؾقؼ ٓ

 اهلل.  

 

  -  ء  ََيِْري ةَِىِشيئَِث اهلِل َتَعاََل ٍِ َوكََدرِهِ. (1)َوُُكُّ ََشْ ٍِ َوكََضائِ وَِعنِْى
  

يرد، وبوفؼدر  وؿضوئف افذي ٓ جيري رء إٓ بؿشقئي اهلل تعوػ ووؾؼ ظؾؿف إزيل، ٓ

ـتى اهلل مؼودير اخلالئؼ ؿبؾ أن »ؿول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ:  افذي ـتبف يف إزل.

 ()صحقح مسؾؿ، رؿؿ:«. خيؾؼ افساموات وإرض بخؿسغ أفػ شـي

َّمعاٍنَّعدةَّللقضاء:َّ

(ؿه ): :حؽؿ ربؽ. أي (٦٣اإلرساء/ ) َّ من زن رن مم ام يل ٱُّ أمَر : 

( :ؿه: ؾرغ )(٣٧اِلحزاب/ ) َّ نث مث  زث رث يت  ُّٱ 

 (:ؿه ) :(٢٦فصنج/ ) َّ جم يل ىل مل خل ُّٱٱٱؿّدَر 

 (ؿه ):(٢٢احلجر/ ) َّ خص حص مس خس ُّٱ : أبؾَغ 

                                                 
( ؿقفف )«شؼط مـ « ء جيري بؿشقئي اهلل تعوػوـؾ ر ، ، وشؼط مـ .  ؾؼط. وإصح مو « رء»فػظ

أثبتـوه مـ بؼقي افـسخ.



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
َّأقسامَّالقضاء:َّ

 افؼضوء افؼظل.  - افؼضوء افتؽقيـل. - افؼضوء ظذ ؿسؿغ:

- :مثؾ: ادقت واحلقوة مو يتعؾؼ بقجقد إصقوء وظدم وجقهو، افؼضوء افتؽقيـل، 

 خس حس جس مخ جخ مح جح ُّٱؿول تعوػ: وكحقهو، ،وافرزق ،وافراحي وافؼؾؼ، وافعؿر

 (٢٢٧ابللرة/ ) َّ مس

 ١٦الزمر/  َّ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱوؿول تعوػ:

- :(٦٣إلرساء/ ا) َّ من زن رن مم ام يل ٱُّمو يؽؾػ بف افعبود بقء، افؼضوء افؼظل
 َّين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱوؿول تعوػ:

 (٣٢اِلحزاب/ )

 ادراد بوفؼضوء يف كص ادمفػ افؼضوء افتؽقيـل. 

ي ـثرون ـؾػفؿ بؿختؾػ اخلدموت يؼقم بف مالئؽ افؼضوء افتؽقيـل كظوم إهلل،

ؽرام افؽوبتغ...، وكممـ بودالئؽي...، وكممـ بوف»وشبؼ تػصقؾف يف كص ادمفػ:  إظامل،و

 «و كممـ بؿؾؽ ادقت...

يبعٌ اهلل تعوػ بؿؼتضوه إكبقوء ظؾقفؿ  ؾفق كظوم إهلل، وِؿس ظؾقف افؼضوء افتؼيعل،

ويعؿؾ ظبود اهلل افصوحلقن همٓء ظذ ؾالح افبؼيي  افسالم بوفؽتى وافؼائع هدى فعبوده،

 وكجوحفو جوهديـ أكػسفؿ. 

وإمر، واإلذن،  ،ـذفؽ اإلرادة يـل وذظل.تؽق ـام أن افؼضوء ظذ ؿسؿغ:

 وذظقي.  ،تؽقيـقي وافؽؾامت ظذ ؿسؿغ: ،وافتحريؿ وافؽتوب، واحلؽؿ،

 حن  جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱؿول اهلل تعوػ:َّاإلرادةَّالتكوينوة:
 (٢٦٥اِلًعام/ ) َّجي يه  ىه مه جه ين ىن من خن

 (٢٨٥ابللرة/) َّ مخ  جخ مح جح مج حج مث هت  ٱُّٱؿول اهلل تعوػ:َّاإلرادةَّالرشعوة:

 (٨٦يس/ ) َّ حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ ٱُّٱؿول اهلل تعوػ: األمرَّالكوين:

َّالرشعي:  َّ مت زت رت يب  ىب نب مب زب ٱُّٱؿول اهلل تعوػ:َّاألمر
 (٩٩انلحل/)



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
َّ:﴾...ىب نب مب زب﴿فائدة:َّرشحَّقوله:َّ

ثالثي  تـووفً شتي أصقوء: هذه أيي افؽريؿي آيي جومعي مـ آيوت افؼرآن افؽريؿ،

 وثالثي مـفقوت. ملمقرات،

() ،وهق ظذ ؿسؿغ: ادلمقر إول: افعدل - :افقؾوء بحؼقؿف  افعدل يف حؼقق اهلل

 . افعبودافقؾوء بحؼقق  افعدل يف حؼقق افعبود: - تعوػ.

(:ادلمقر افثوين) :و ظذ ؿسؿغ:وهق أيًض  اإلحسون - ،اإلحسون يف حؼقق اهلل 

ذـرت ـتى احلديٌ  اإلحسون إػ افعبود. - «.لكؽ تراهاإلحسون أن تعبد اهلل ـ» :وبقوكف يف

 وافتصقف تػوصقؾف. 

() و ظذ ؿسؿغ:وهق أيًض  ،كادلمقر افثوفٌ: إيتوء ذي افؼرب - مسوظدة إؿورب

افعؾؿ تقجقفؿ إػ شؾقك ضريؼ افؼيعي و :أي مسوظدهتؿ يف افديـ، - بوفـػس وادول.

 افعؿؾ. و

افؼقة  - افؼقة افشفقاكقي. - إلكسون ثالث ؿقى:ٕن مو يضؾ ا وثالثي مـفقوت:

ؾعدمهو  ومهو جمتؿعون ظذ افعداء؛ ؾثؿ ظدو داخؾ، وظدو خورج. افـػسوكقي.وافشقطوكقي 

 افؼقة افغضبقي.  - واحًدا.

(،إضالق ْساح افؼقة افشفقاكقي يف افػحشوء ممـقع ) ،وافؾقاط  ؾوفزكو وذب اخلؿر

 ؾفو ممـقع ظـفو. وؽرهو، ومؼدموهتو ودواظقفو ـ

() .وتظفر ادـؽرات بحض افـػس وافشقطون، ويـفك ظام خيوفػ افؼع يف ادـؽر 

، َكْؿ، وٓ ؾتؼقل افـػس وافشقطون: ْؾ وٓ تصؾِّ ـُ  ،تؼرأ. وافؽز وافعى، وٓ تُصؿ. و

 وؽرمهو مـ أظامل افشقطون.  ،واحلسد

(واجلري وراء متطؾبوت افؼقة افغضبقي افسبعقي يف افب ) غل ممـقع. ومـ مظوهر افؼقة

 وتغؾقظ افؼقل.  وادضوربي، وادشومتي، وافغضى يف ؽر وجف، افظؾؿ وآظتداء، افغضبقي:

 (٢٩٦ابللرة/ ) َّزث رث يت ىت نت مت زت رت يب ٱُّٱؿول اهلل تعوػ:َّاإلذنَّالتكويني:

 َّ ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن ٱُّٱؿول اهلل تعوػ:َّاإلذنَّالرشعي:
 (٥احلرش/ )

 (٢٢فاطر/ ) َّهث مث هت مت هب مب هئ  مئ هي مي خي ٱُّٱؿول تعوػ:َّويني:الكتابَّالتك



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (١٥املائدة/ ) َّ خت حت جت هب  مب خب ٱُّٱؿول تعوػ:َّالكتابَّالرشعي:

َّالتكويني:   يئ ىئ ُّٱ:حؽويي ظـ بعض إخقة يقشػ ظؾقف افسالم ؿول تعوػَّاحلكم

ِشف/ ) َّ رث يت ىت متنت زت رت يب ىب نب مب زب رب  (٨٩ي

 زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك ُّٱؿول تعوػ:َّاحلكمَّالرشعي:
 (٢املائدة/ ) َّ زي ري ٰى  ين ىن مننن

 َّزب رب يئ  نئىئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱؿول تعوػ::َّالتحريمَّالتكويني
 (٦٢املائدة/ )

 (٣املائدة/ ) َّ حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱؿول تعوػ: التحريمَّالرشعي:

 َّ  مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص ٱُّٱؿول تعوػ:َّالكلامتَّالتكوينوة:
 (٢٣٧اِلعراف/ )

 (٢٦١ابللرة/ ) َّخئ  حئ جئ يي ىي ني ٱُّٱؿول تعوػ:َّالكلامتَّالرشعوة:

َّيكونَّإالَّماَّشاءَّاهلل:ََّّال

يتحؼؼ  ٓ وؾرح أو هؿ، وأظامل طوهرة أو ذوات افصدر؛ مو يف افؽقن مـ خر أو ذ،

ؾؽؾ رء اؿسكً ؾقف إرادة اهلل تعوػ بنرادة  رء مـ ذفؽ إٓ بنرادة اهلل ومشقئتف إزفقي.

(٣٩اإلنصان/ ) َّ رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئ ٱُّٱؾال، ؿول اهلل تعوػ:ومو ٓ  حتؼؼ وُوجَد، افبؼ
ـقال  ،وٓ حتقل أموَم إرادة افعبد تؼسن إرادة اهلل تعوػ بصقرة خػقي بنرادة اإلكسون

ـام أن ؿقودة شوئؼ افسقورة تؼسن بف ؿقة افبسول  تتحقل إرادة ادؽؾػ واختقوره إػ إجبور،

ؾذفؽ إرادة  وكػود افبسول حيقل دون شر افسقورة، .فتقاصؾ افسقورة افسر بصقرة خػقي،

 ويـتفل اختقور اإلكسون.  حتقل دون افعؿؾ، -إن مل تقجد–اهلل تعوػ 

 (الكُف) َّىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن ٱُّٱوؿول تعوػ:

 (٨فاطر/ ) َّزن رن مم ام يل ىل مل يك   ُّٱوؿول تعوػ:

 ؿول اإلموم افشوؾعل رمحف اهلل: 

وَن،ؾَ  ـَ  ًَ وإْن مل أَصلْ  اَم ِصْئ
 

۞ ْـ ْ يؽ ْ َتشْل مَل ًُ إن مَل َوَمو ِصْئ
  ًَ َو َؿْد َظؾِْؿ

ًَ افِعَبوَد دِ َخؾْؼ
 

ـْ  ۞ َؾِػل افِعْؾِؿ جَيري افَػَتك َواْدُِس
، َوِمـُْفْؿ َشِعقد  َؾِؿـُْفْؿ َصِؼلٌّ

 

ـْ  ۞ َوِمـُْفْؿ َؿبِقٌح، َوِمـُْفْؿ َحَس
 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ًَ ، َوَهذا َخذْف ًَ َظَذ َذا َمـَـْ

 

،  و ذا مل  تعـ ۞ ًَ و ذاَك  أظـ
 (2، ص )ديقان اإلموم افشوؾعل 

 مه ٱُّٱيصح ؿقل افؽػور وادؼـغ: وظؾقف ٓ تستؾزم رضوه، وإرادة اهلل تعوػ ومشقئي ٓ

واظتبور ادشقئي  ٕن ادشقئي ختتؾػ ظـ افرضو، ؛(٢١٨اِلًعام/ ) َّ مي خي حي جي يه ىه

ٕن اهلل تعوػ فق ريض  افرشؾ وافؽتى افسامويي؛ دفقال ظذ رضو اهلل تعوػ تؽذيى جلؿقع

ؾنرشول اهلل تعوػ افرشؾ وإكزافف افؽتى  بوفؽػر وافؼك مل يرشؾ افرشؾ، ومل يـزل افؽتى.

 مت زت ُّٱؿول تعوػ: يتعؾؼ رضوه بؽػر افؽوؾر وإن ـون بنرادتف ومشقئتف، دفقؾ ظذ أن اهلل ٓ

(٧الزمر/ ) َّىت نت
ـؾ رء جيري بؼدرتف ومشقئتِف، ومشقئُتف َتـُػُذ، وٓ » وشبؼ تػصقؾف يف كص ادمفػ:

 .« مشقئَي فؾعبود إٓ مو صوء هلؿ، ؾام صوء هلؿ ـون، ومو مل يشل مل يؽـ

 

-  ا (1)َغنَتَْج َُ ا، وََغنََب َكَضاُؤُه احْلِيََل َُكا َُ ٍُ الَْىِشيئَاِت َُكا .(2)َمِشيئَتُ
  

ََّّعجزتَّاحلولَّكلهاَّأمامَّقضاءَّاهللَّتعاىل:

تتحؼ مـ إرادة افعبد إٓ مو  ؾال تتحؼؼ مشقئي افعبد حتك يشوء اهلل تعوػ حتؼقؼفو. ٓ

 وإٓ ؾال.  يريد اهلل حتؼقؼف،

اظؾؿ أن إمي فق » ؿول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ٓبـ ظبوس ريض اهلل ظـفام:

جتؿعقا ظذ أن اجتؿعً ظذ أن يـػعقك بقء مل يـػعقك إٓ بقء ؿد ـتبف اهلل فؽ، وفق ا

ُحػ  افص 
ًِ  .«يرضوك بقء مل يرضوك إٓ بقء ؿد ـتبف اهلل ظؾقؽ، ُرؾِعً إؿالم وَجػَّ

 ، وؿول افسمذي: حديٌ حسـ صحقح()شــ افسمذي، رؿؿ:

 ؿضوء اهلل تعوػ. ظذ تغؾى حقؾي أحد  ٓ ـؾ أحد ظوجز ظـ ؿدرة اهلل افؽومؾي،

 (١٢الرعد/ ) َّحل جل مك لك خك ٱُّٱؿول تعوػ:

ِشف/ ) َّ مغ  جغ مع جع  ُّٱوؿول تعوػ:  (٦٢ي

                                                 
( أثبتـوه مـ ) ، ،2 ، ، ، ، ، ، ، ، ، وادعـك شقاء.«. ؾغؾبً». ويف بؼقي افـسخ
( ؿقفف )«شؼط مـ « وؽؾى ؿضوؤه احلقؾ ـؾفو وشؼط مـ .  مـ ادقضعغ. وادثبً مـ بؼقي « ـؾفو»ؿقفف

افـسخ.
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  جم هل مل خل حل جل مك خكلك حك جك مق حق  مف خف حف جف ٱُّٱوؿول تعوػ:

 (اِلًعام) َّ  ٰه مه جه هن خنمن حن جن مم خم حم

 مه ينجه ىن من خن حن  جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱوؿول تعوػ:
 (٢٩٧يِنس/ ) َّ ٰذ يي ىي  خيمي حي جي يه ىه

 مغ جغ جعمع مظ حط مض خض حض جض  خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ مح ُّٱوؿول تعوػ:
 (٦فاطر/ ) َّ جف

  .«وٓ ؽوفى ٕمره ،ٓ راد فؼضوئف، وٓ معؼى حلؽؿف» شبؼ تػصقؾف يف كص ادمفػ:

     

 - .ةًَدا
َ
َِ َغْيُ َظالِه  أ َُ َيْفَعُل َوا يََشاُء َو

  

 يب ىب  نب ُّٱ، (٢٨احلج/ ) َّ من زن رن مم ام ٱُّٱؿول تعوػ: يػعؾ اهلل تعوػ مو يشوء،
ِد/ ) َّ مك لك خك حك جك ٱُّٱ، (٢١احلج/ ) َّ خم حم جم هل مل ُّٱ، (٦٧إةراَيه/ ) َّ رت َ٢٩٧) ،

 جخ مح جح ُّٱ، (٦٢الرعد/ ) َّجض مص خص حص مس خس ُّٱ، (٢املائدة/ ) َّ زي ري ٰى  ين ىنٱُّٱ
 (٦٢امعٌكتِت/ ) َّحس جس  مخ

َّاهللَّتعاىلَّمنزهَّمنَّالظلم:َّ

وتعوػ اهلل افعؾقؿ اخلبر احلؽقؿ افؼودر ظـ أن يضع  افظؾؿ: وضع افقء يف ؽر حمؾف، 

ـام أن افظؾؿ  افظؾؿ مـ افبورئ تعوػ. ر صدوؾقستحقؾ ظؼاًل  ؽر مقضعف ادـوشى. افقء يف

 (٨انلىل/ ) َّ مي  زي ري ٰى  ُّٱواهلل تعوػ مـزه مـ صػوت افـؼص، صػي كؼص،

 (٢٩٨آل عىران/ ) َّ خم حم جم هل مل ُّٱوؿول تعوػ:

 (٣٢اغفر/ ) َّمق حق مف خف حف ُّٱوؿول تعوػ:

 (٦٩ ق/) َّ  جك مق حق مف خف حف جف مغ ٱُّٱوؿول تعوػ:

 (٧٢الزخرف/ ) َّ  يه ىه مه جه ين ىن ٱُّٱوؿول تعوػ:

 (١٩الكُف/ ) َّ رن مم ام يل ُّٱوؿول تعوػ:

وظـ أيب ذر، ظـ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، ؾقام روى ظـ اهلل تبورك وتعوػ أكف ؿول: 

)صحقح مسؾؿ، «.و، ؾال تظودقايو ظبودي إين حرمً افظؾؿ ظذ كػز، وجعؾتف بقـؽؿ حمرمً »

 (رؿؿ:
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، ويضؾ مـ يشوء هيدي مـ يشوء ويعصؿ ويعويف ؾضاًل » بؼ تػصقؾف يف كص ادمفػ:ش

 ًٓ  «.وخيذل  ويبتع ظد

 

22-  ؛ ، َوَتََناَه َعْي ُُكِّ َعيْب  وََشْْي  ِْء  وََحْْي  َس َعْي ُُكِّ ُش  حف جف مغ ٱُّٱَتَلدا

 (1)(٦٣اِلًبياء/ ) َّ حق مف خف
 

ََّّاهللَّتعاىلَّمنزهَّمنَّكلَّعوبَّيفَّذاتهَّوصفاته:

أن اهلل تعوػ  :أي بؿعـك افعقى. ـؾامت مسادؾي، وافشغ؛ ،وافعقى ،واحلغ ،افسقء

 َّ مي  زي ري ٰى  ٱُّٱؿول تعوػ: وأؾعوفف، ،وصػوتف ،مـزه مـ ـؾ ظقى وكؼص يف ذاتف
 (٦٦اِلًبياء/ ) َّ مع جع  مظ حط مض خض ُّٱوؿول تعوػ:، (٨انلىل/ )

 تكف يف مؾؽف ـقػ يشوء. ؾالوادوفؽ بوخلقور ي افؽقن ـؾف مؾؽ هلل تعوػ حؼقؼًي،

 وأمو افعبود ؾقسلفقن؛، (٦٣اِلًبياء/ ) َّ حق مف خف حف جف مغ ُّٱ اهلل تعوػ مل َؾَعَؾ ـذا؟ لسليُ 

ؾتكف افعبد بنذن اهلل تعوػ فقس بظؾؿ، وأمو  ،افعبد ـؾف مؾؽ هلل تعوػ حؼقؼيً  ٕن مو ظـد

ؿول  ويسلل افعبد ظـف، . مـ افعبدذن افؼظل ـون طؾاًم بدون اإل :أي ،تكؾف بدون إذكف

 (٦٣اِلًبياء/ ) َّ حق مف ٱُّٱتعوػ:

 (احلجر) َّ خن حن جن يم ىم مم  خم حم ُّٱوؿول تعوػ:

ٓ تزول ؿدمو ظبد يقم افؼقومي حتك ُيسلل ظـ »وؿول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: 

ظؿره ؾقام أؾـوه، وظـ ظؾؿف ؾقؿ ؾعؾ، وظـ موفف مـ أيـ اـتسبف وؾقؿ أكػؼف، وظـ جسؿف ؾقؿ 

 ، وؿول افسمذي: هذا حديٌ حسـ صحقح(.)شــ افسمذي، رؿؿ:«. أباله

وذـر يف افـفويي  ذـر ادمفػ مسلفي افؼدر يف ؽر مقضع وبلفػوظ خمتؾػي كظرا إػ أمهقتف،

 افتل تشؽؾ خالصي مسلفي افؼدر.( ٦٣اِلًبياء/ ) َّ حق مف خف حف جف مغ ُّٱهذه أيي افؽريؿي:

جعؾً اجلزء  ؿَ ـجعؾً هذا اجلزء مـفو حديؼي؟وفِ  ؿَ ـفِ  وفقس ٕحد أن يسلل صوجى افدار:

  و؟ؾؿـ ذا افذي فف أن يسلل ادوفؽ احلؼقؼل؟!افػالين واجلزء افػالين ؽرؾي أو مرحوًض 

                                                 
( شؼط مـ )  وشؼط مـ «. تؼدس ظـ ـؾ شقء وحغ»ؿقفف ، ، ، ، ، ، ، ، ،  مـ ؿقفف

إػ آخر أيي. وادثبً مـ بؼقي افـسخ.« احلقؾ ـؾفو»مـ ؿقفف   ،وشؼط مـ «. وصغ»إػ ؿقفف « تؼدس»
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-  ًأ ِٓ يَاِء وََصَدَكاتِ خأ

َ اِت. (1)َوِِف ُدََعِء اْلأ َٔ مأ
َ ِأَفَعٌة لِْلأ ٌَ

  

 : الدعاء عذ معان  

(اًمدقم٤مء سمٛمٕمٜمك اًمٕم٤ٌمدة) خل﴿( ٦٠١ئنس/ ) َّ  خن حن جن مم خم  حم جم هل مل خل ٱُّٱ؛ 
 ﴾  أي: ٓ شمٕمٌد.  مل

() (١٠اغفر/ ) َّجه ين ىن ُّٱ؛ اًمدقم٤مء سمٛمٕمٜمك اًم١ًمال 

 (اًمدقم٤مء سمٛمٕمٜمك  اًمٜمد )(١٦اإلرساء/ ) َّني  مي زي ري ٰى ُّٱ؛ اء 

 (اًمدقم٤مء سمٛمٕمٜمك ـمٚم٥م اإلقم٤مٟم٦م ُمـ اًمٖمػم ) مق حق  مف خف حف جف مغ ُّٱ؛ 
 (٣٢ابللرة/ ) َّ جك

 (اًمدقم٤مء سمٛمٕمٜمك اًمثٜم٤مء واًمذيمر )(٦٦٠اإلرساء/ ) َّمك لك اك يق ىق يف ٱُّٱ؛ 

 حؽم الدعاء واالستغػار وإهداء الثواب إىل اديت: 

 ب يّمؾ إمم اعمٞم٧م ذم وضمٝملم: اشمٗمؼ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م قمغم أن اًمثقا

-  ً٤م يدقمق ًمف. ا ص٤ملً أو وًمدً  ،ضم٤مري٦مً  شمرك اعمٞم٧م صدىم٦م 

-،ومٞمّمؾ اًمثقاب إًمٞمف.  أو ُم٤مًمٞم٦مٍ  ،أو يٜمقي إهداء صمقاب قم٤ٌمدة سمدٟمٞم٦م أن يًتٖمٗمر ًمف أطمد 

 أقسام العبادات: 

 اًمٕم٤ٌمدات قمغم صمالصم٦م أىم٤ًمم: 

- :وشمالوة اًم٘مرآن ،تٖمٗم٤مروآؾم، واًمدقم٤مء ،واًمّمقم ،يم٤مًمّمالة اًمٕم٤ٌمدة اًمٌدٟمٞم٦م، 

 وٟمحقه٤م. 

-  يم٤مًمّمدىم٦م.  :اًمٕم٤ٌمدة اعم٤مًمٞم٦م 

- واعم٤مل  ومه٤م ذم إصؾ قم٤ٌمدة سمدٟمٞم٦م، وإوحٞم٦م. ،يم٤مل٩م ٤م:اعم٤مًمٞم٦م ُمٕمً واًمٕم٤ٌمدة اًمٌدٟمٞم٦م

 وًمٞمس ريمٜم٤ًم.  وؾمٞمٚم٦م إًمٞمٝمام،

 واإلمج٤معُ  واًمًٜم٦مُ  صمقاب هذه اًمٕم٤ٌمدات اًمثالصم٦م دل قمغم وصقًمف إمم اعمٞم٧م اًم٘مرآنُ 

                                                 
( ىمقًمف )«ؾم٘مط ُمـ ش وصدىم٤مهتؿ ، ، ، ،و ذم . واعمث٧ٌم ُمـ سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ . ، ،  سمٕمد ىمقًمف

 ش.ًمألُمقات»زي٤مدة ش إطمٞم٤مء»
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 : واًم٘مٞم٤مُس 

 خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:
 (٦٠احلرش/ ) َّ خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من

أصمٜم٧م أي٦م اًمٙمريٛم٦م قمغم أهؾ اإليامن اًمذيـ يدقمقن عمـ ؾمٌ٘مٝمؿ ُمـ اعم١مُمٜملم ويًتٖمٗمرون 

 ومٕمٚمؿ أن اؾمتٖمٗم٤مر إطمٞم٤مء يٜمٗمع إُمقات.  هلؿ.

 ىم٤مل شمٕم٤ممم: ر ٕهؾ اإليامن،ف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مأُمر اهلل شمٕم٤ممم رؾمقًمَ 

 (٦٣حمٍد/ ) َّهب مب  هئ مئُّٱ

 َّٰه مه جه  هن من خن حن جن مم خم ٱُّٱ وىم٤مل ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم:
 (٣٢ُٔح/ )

وقمـ قمثامن سمـ قمٗم٤من، ىم٤مل: يم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، إذا ومرغ ُمـ دومـ اعمٞم٧م 

أيب داود،  )ؾمٜمـ.شاؾمتٖمٗمروا ٕظمٞمٙمؿ، وؾمٚمقا ًمف سم٤مًمتثٌٞم٧م، وم٢مٟمف أن ي٠ًمل»وىمػ قمٚمٞمف، وم٘م٤مل: 

 ، وهق طمدي٨م صحٞمح(رىمؿ:

روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل 

. صحٞمح ُمًٚمؿ، )صحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ:ش.اؾمتٖمٗمروا ٕظمٞمٙمؿ» ٕصح٤مسمف طملم ُم٤مت اًمٜمج٤مر:

 (رىمؿ:

صغم قمغم ضمٜم٤مزة ي٘مقل:  وقمـ أيب هريرة، ىم٤مل: يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إذا

اًمّٚمٝمؿ اهمٗمر لٞمٜم٤م وُمٞمتٜم٤م، وؿم٤مهدٟم٤م وهم٤مئٌٜم٤م، وصٖمػمٟم٤م ويمٌػمٟم٤م، وذيمرٟم٤م وأٟمث٤مٟم٤م، اًمّٚمٝمؿ ُمـ »

أطمٞمٞمتف ُمٜم٤م وم٠مطمٞمف قمغم اإلؾمالم، وُمـ شمقومٞمتف ُمٜم٤م ومتقومف قمغم اإليامن، اًمّٚمٝمؿ ٓ حترُمٜم٤م أضمره، وٓ 

 ، وهق طمدي٨م صحٞمح(. وؾمٜمـ أيب داود، رىمؿ:ضمف، رىمؿ:)ؾمٜمـ اسمـ ُم٤م.ششمْمٚمٜم٤م سمٕمده

ومٕمٚمؿ أن دقم٤مء إطمٞم٤مء  يدقمق أهؾ اإليامن ًمٚمٛمٞم٧م ويًتٖمٗمرون ًمف ذم صالة اجلٜم٤مزة،

   واؾمتٖمٗم٤مرهؿ يٜمٗمع. 

ُم٤م ُمـ ُمٞم٧م شمّمكم قمٚمٞمف أُم٦م ُمـ »وقمـ قم٤مئِم٦م، قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: 

 ()صحٞمح ُمًٚمؿ، رىمؿ: ش.اعمًٚمٛملم يٌٚمٖمقن ُمئ٦م، يمٚمٝمؿ يِمٗمٕمقن ًمف، إٓ ؿمٗمٕمقا ومٞمف

وقمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام، أن اُمرأًة ضم٤مءت إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، 

ل قمٜمٝم٤م، »وم٘م٤مًم٧م: إن أُمل ٟمذرت أن حَت٩ُمَّ ومامشم٧م ىمٌؾ أن حت٩م، أوم٠َمطُم٩مُّ قمٜمٝم٤م؟ ىم٤مل:  ٟمٕمؿ، طُمجِّ

اىمْمقا اهلل اًمذي ًمف، وم٢من »، ىم٤مًم٧م: ٟمٕمؿ، وم٘م٤مل: شأرأي٧ِم ًمق يم٤من قمغم أُمؽ ديـ أيمٜم٧ِم ىم٤موٞمتف؟
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 ()صحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ:.شطمؼ سم٤مًمقوم٤مءاهلل أ

قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل، ىم٤مل: ؿمٝمدت ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إوحك و

سم٤معمّمغم، ومٚمام ىم٣م ظمٓمٌتف ٟمزل ُمـ ُمٜمؼمه وأيت سمٙمٌش ومذسمحف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

. )ؾمٜمـ أيب داود، رىمؿ:. شسمًؿ اهلل، واهلل أيمؼم، هذا قمٜمل، وقمٛمـ مل يْمح ُمـ أُمتل»سمٞمده، وىم٤مل: 

 (وؾمٜمـ اًمؽمُمذي، رىمؿ:

 ٤م إمم اعمٞم٧م: واًمٕم٤ٌمدة اعم٤مًمٞم٦م يّمؾ صمقاهب٤م أيًْم 

قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م: أن رضمال ىم٤مل ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: إن أُمل اومتٚمت٧م 

)صحٞمح . شٟمٕمؿ»ٟمٗمًٝم٤م، وأفمٜمٝم٤م ًمق شمٙمٚمٛم٧م شمّمدىم٧م، ومٝمؾ هل٤م أضمر إن شمّمدىم٧م قمٜمٝم٤م؟ ىم٤مل: 

 (ىمؿ:اًمٌخ٤مري، ر

وقمـ أيب هريرة، أن رضمال ؾم٠مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل: إن أيب ىمد ُم٤مت 

،  )ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف، رىمؿ:ش. ٟمٕمؿ»وشمرك ُم٤مٓ ومل يقص، ومٝمؾ يٙمٗمر قمٜمف أن شمّمدىم٧م قمٜمف؟ ىم٤مل: 

 وإؾمٜم٤مده صحٞمح(

، وقمـ ؾمٕمد سمـ قم٤ٌمدة، أٟمف ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، إن أم ؾمٕمد ُم٤مشم٧م، وم٠مي اًمّمدىم٦م أومْمؾ؟

 ، وهق طمًـ سمٛمجٛمقع ـمرىمف()ؾمٜمـ أيب داود، رىمؿ:، ىم٤مل: ومحٗمر سمئرا، وىم٤مل: هذه ٕم ؾمٕمد.شاعم٤مء»ىم٤مل: 

 وإطم٤مدي٨م ذم هذا اًم٤ٌمب يمثػمة.

اب إقمامل اًمتل دمري سمٕمد قمالة قمغم صمقاب اًمٕم٤ٌمدات اًمٌدٟمٞم٦م واعم٤مًمٞم٦م يّمؾ إمم اعمٞم٧م صمق

 ؛ووم٤مشمف

إذا ُم٤مت اإلٟم٤ًمن اٟم٘مٓمع قمٜمف »ؾمٚمؿ، ىم٤مل: قمـ أيب هريرة، أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و

)صحٞمح ش. قمٛمٚمف إٓ ُمـ صمالصم٦م: إٓ ُمـ صدىم٦م ضم٤مري٦م، أو قمٚمؿ يٜمتٗمع سمف، أو وًمد ص٤مًمح يدقمق ًمف

 (ُمًٚمؿ، رىمؿ:

يمذًمؽ يّمؾ إًمٞمف صمقاب اًمٕم٤ٌمدات  يمام يٜمٗمع اعمٞم٧َم اًمدقم٤مء وآؾمتٖمٗم٤مر واًمّمدىم٤مت،

إذ مل يرد ٟمص سمٕمدم وصقل  ٤م؛اًمٙمريؿ أيًْم وشمالوة اًم٘مرآن  اًمٜم٤مومٚم٦م اًمٌدٟمٞم٦م ُمـ اًمّمالة واًمّمقم،

ومذيمر ش: إذا ُم٤مت اإلٟم٤ًمن اٟم٘مٓمع قمٜمف قمٛمٚمف»وأُم٤م الدي٨م اعمذيمقر أقماله:  صمقاب ٟمقع سمٕمٞمٜمف،

  ٓ اٟم٘مٓم٤مع آٟمتٗم٤مع سمٕمٛمؾ همػمه.  اٟم٘مٓم٤مع قمٛمٚمف هق،



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 إنؽار ادعتزلة نػع الدعاء لؾؿيت: 

)روح  .ًمٚمٖمػم اًمٌدٟمٞم٦م واعم٤مًمٞم٦م يٜمٙمر اعمٕمتزًم٦م ٟمٗمع اًمدقم٤مء وآؾمتٖمٗم٤مر وهمػمه٤م ُمـ اًمٕم٤ٌمدات

 ( اعمٕم٤مين، اًمٜمجؿ:

 َّ هن من خن حن جن مم ٱُّٱىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: يٜمٗمع أطمدا إٓ قمٛمٚمف، ٓ شم٘مقل اعمٕمتزًم٦م:
 (٢٣انلجً/)

 يٜمٗمع همػمه.  وم٤مًمًٕمل اإليامين ُمـ أطمد ٓ اعمراد اًمًٕمل اإليامين،: (اجلقاب )

يمٜم٧م قمغم  :-راًمٕمٚمقم/ديقسمٜمداعمٗمتل اًمٕم٤مم ذم دا -ىم٤مل اًمِمٞمخ قمزيز اًمرمحـ رمحف اهلل

 من خن حن جن مم ٱُّٱ ومخٓمر سم٤ٌمزم إيراد وهق أن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ي٘مقل: ومرار ذات ًمٞمٚم٦م،
ذم طملم ورد اًمؽمهمٞم٥م ذم إهداء  ه ذم أظمرة،همػمِ  يٜمٗمٕمف ؾمٕمُل  ا ٓوطم٤مصٚمف أن أطمدً  .َّهن

ويم٤من قمغم ووقء  وهق شمٕم٤مرض ص٤مرخ. وم٘مّمدُت ومٞمف اًمِمٞمَخ رؿمٞمد أمحد اًمٙمٜمٙمقهل، اًمثقاب.

يٜمٗمع همػم ص٤مطمٌف سم٠من ي١مُمـ أطمد  ويٜمجق  اعمراد ذم أي٦م اًمًٕمل اإليامين،اًمذي ٓ ٟمدومع ىم٤مئال:وم٤م

)ُم٘مدُم٦م ومت٤موى اًمذي يٜمٗمع همػم ص٤مطمٌف. وم٤معمراد سمف اًمًٕمل اًمٕمٛمكم، ،وأُم٤م الدي٨م سمًٌٌف همػمه.

 ،ط:داراإلؿم٤مقم٦م ،يمراشمٌم(.  /داراًمٕمٚمقم/ديقسمٜمد 

(،يمؾ أطمد يٜمٗمٕمف قمٛمٚمف ) ومٛمـ ؿم٤مء أن  د ُمـ اعمقفمٗملم رواشمٌٝمؿ،يمام يت٘م٤مى يمؾ واطم

س قمٚمٞمف اًمثقاب اًمذي ٟم٤مًمف يم٤من ًمف أن هيديف إمم وىمِ  يدومع راشمٌف إمم آظمر سمرو٤مه يم٤من ًمف ذًمؽ،

همػمه. 
(1)

 

                                                 
( :ىم٤مل اسمـ اجلقزي ذم شمٗمًػمه )«ُمٕمٜم٤مه: ًمٞمس ًمإلٟم٤ًمن إِّٓ ضمزاء ؾمٕمٞمف، إِن قَمِٛمؾ ظمػًما ضُمِزي  َّ هن من خن حن جن مم ٱُّٱ

ا. واظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم هذه أي٦م قمغم صمامٟمٞم٦م أىمقال:  ا ضمزي َذًّ  قمٚمٞمف ظمػًما، وإِن قَمِٛمؾ َذًّ

وم٠ُمدظمؾ إسمٜم٤مء اجلَٜم٦َّم سمّمالح أسم٤مء، ىم٤مًمف اسمـ قم٤ٌمس،  َّ يث  ىث نث مث زث ٱُّٱأهن٤م ُمٜمًقظم٦م سم٘مقًمف:أطمده٤م: 

خ.  ًَ  وٓ يّمح، ٕن ًمٗمظ أيتلم ًمٗمظ ظمؼم، وإظم٤ٌمر ٓ شُمٜمْ

٦م ومٚمٝمؿ ُم٤م ؾَمَٕمقا وُم٤م ؾمٕمك همػُمهؿ، ىم٤مًمف قمٙمرُم٦م.  واًمث٤مين: أن ذًمؽ يم٤من ًم٘مقم إسمراهٞمؿ وُمقؾمك، وأُم٤م هذه إُمَّ

، وم٘م٤مل:  اًمٜمٌّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٚمٛمرأة اًمتل ؾم٠مًمتف: واؾمتدّل سم٘مقل ل قمٜمف»إنَّ أيب ُم٤مت ومل حُي٩مَّ  ش.طُمجِّ

 واًمث٤مًم٨م: أن اعمراد سم٤مإلٟم٤ًمن ه٤مهٜم٤م: اًمٙم٤مومر، وم٠مُّم٤م اعم١مُمـ، ومٚمف ُم٤م ؾمٕمك وُم٤م ؾُمٕمل ًمف، ىم٤مًمف اًمرسمٞمع سمـ أٟمس. 

ـْ  سم٤مب اًمٗمْمؾ، ومج٤مئز أن يزيده اهلل قمّز وضمّؾ ُم٤م  واًمراسمع: أٟمف ًمٞمس ًمإلٟم٤ًمن إّٓ ُم٤م ؾمٕمك ُمـ ـمريؼ اًمٕمدل، وم٠مُّم٤م ُِم

 يِم٤مء، ىم٤مًمف الًلم سمـ اًمٗمْمؾ. 

 : ُم٤م ٟمقى، ىم٤مًمف أسمق سمٙمر اًمقّراق. ﴾ هن من ﴿واخل٤مُمس: أن ُمٕمٜمك 

ٟمٞم٤م، ومُٞمث٤مب قمٚمٞمف ومٞمٝم٤م طمتك ٓ يٌ٘مك ًمف ذم أظمرة ظمػم، ذيمره  واًم٤ًمدس: ًمٞمس ًمٚمٙم٤مومر ُمـ اخلػم إٓ ُم٤م قمٛمٚمف ذم اًمدُّ

 اًمثٕمٚمٌل. 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
(ٓ :ضم٤مء ذم صحػ إسمراهٞمؿ وُمقؾمك) .حق مف خف حف ٱُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: يٜمٗمع قمٛمؾ أطمد همػَمه 
 َّ جه هن من خن حن جن مم خم  حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك  جك مق

 (انلجً)

 هذا ُم٤م ذم اًمٙمت٥م اًمًاموي٦م ٓ ُم٤م ذم ذيٕمتٜم٤م.  :أي

() ،وأُم٤م ومْمؾ  واًمٕمدل يتٓمٚم٥م قمدم ٟمٗمع قمٛمؾ أطمد همػَمه. ذيمر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمٕمدَل

 اهلل شمٕم٤ممم ومٞم٘متيض أن يّمؾ أصمر اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح إمم همػم ص٤مطمٌف. 

( اًمالم سمٛمٕمٜمك )«أي: ًمٞمس قمغم اإلٟم٤ًمن إٓ ُم٤م ؾمٕمی. «قمغم ، 

( أو )«شمٙمٗمل ٟمٞم٦م أطمد همػم ص٤مطمٌٝم٤م. ومٚمق وحك سمٙمر قمـ  ومال ،«ٟمقى»سمٛمٕمٜمك  «ؾمٕمك

 ي٘مع قمام وضم٥م قمغم زيد ُمـ إوحٞم٦م.   وم٢مٟمف ٓ زيد ومل يٜمِق زيد،

(ٓ أو أن اًمٙم٤مومر )  .يٜمٗمٕمف إهداء اًمثقاب 

(،أو ُمٜمًقظم٦م ) :وٟم٤مؾمخٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 (٣٦اىطٔر/ ) َّ ىف يث  ىث نث مث زث ٱُّٱ

ٟمٜم٘مص ُمـ  ٟمٚمحؼ ذريتٝمؿ هبؿ وٓ ريتٝمؿ سم٢ميامن،وُمٕمٜمك أي٦م أن اعم١مُمٜملم اًمذيـ شمتٌٕمٝمؿ ذ

 أقمامل آسم٤مئٝمؿ. 

(:أو اعمٕمٜمك ) ٓ ،يّمكم يمؾ واطمد ًمٜمٗمًف.وهذه  ُمثال: دمري اًمٜمٞم٤مسم٦م ذم اًمٕم٤ٌمدات اًمٌدٟمٞم٦م

 . «اًمٓمحٓم٤موي قمغم ُمراىمل اًمٗمالح»راضمع . إضمقسم٦م ُمذيمقرة ذم يمت٥م اًمٗم٘مف

اًمٚمٝمؿ »ومٛمثال ي٘مقل سمٕمْمٝمؿ:  ًمق ؾمٚمٛمٜم٤م ٟمٗمع اًمدقم٤مء ًمزم اًمتٜم٤مىمض، صم٤مين أدًم٦م اعمٕمتزًم٦م:

.وم٢من ىمٌَِؾ هذا اًمدقم٤مء قم٤مرض ُم٤م صم٧ٌم سم٤مًمٜمّمقص ُمـ أن اًمٗم٤ًمق «اهمٗمر ًمٚمٛم١مُمٜملم واعم١مُمٜم٤مت

 واًمٕمّم٤مة يٕمذسمقن. 

 اعمٖمٗمرة قمغم صمالصم٦م أىم٤ًمم:  اجلقاب:

(:رومع اًمٕمذاب ) ٓ  .يٕمذب أصال 

(:ختٗمٞمػ اًمٕمذاب ) ؾ. ٞمُمثؾ اًميب سم٤مًمًقط اخلٗمٞمػ سمدٓ ُمـ اًمًقط اًمث٘م 

                                                                                                                           
 ، ومت٘مديره: ًمٞمس قمغم اإلٟم٤ًمن إٓ ُم٤م ؾمٕمك. شقمغم»ن اًمالم سمٛمٕمٜمك واًم٤ًمسمع: أ

واًمث٤مُمـ: أٟمف ًمٞمس ًمف إّٓ ؾمٕمٞمف، همػم أن إؾم٤ٌمب خمتٚمٗم٦م، ومت٤مرة يٙمقن ؾمٕمٞمف ذم حتّمٞمؾ ىمراسم٦م ووًمد يؽمطمؿ قمٚمٞمف 

يـ، ومٞمٙمقن ذًمؽ ؾم٤ٌٌم طمّمؾ سمًٕمٞمف،  يـ واًمٕم٤ٌمدة، ومٞمٙمت٥ًم حم٦ٌم أهؾ اًمدِّ طمٙمك وصديؼ، وشم٤مرة يًٕمك ذم ظِمدُم٦م اًمدِّ

(، اًمٜمجؿ:/. واٟمٔمر: أيًْم٤م: روح اعمٕم٤مين /-)زاد اعمًػم اًم٘مقًملم ؿمٞمخٜم٤م قمكم سمـ قمٌٞمد اهلل اًمزاهمقين. 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
(شم ):مخس ؾمٜمقات سمدٓ ُمـ قمنم ؾمٜمقات.  -ُمثال–سم٠من يٕمذب  ٘مٚمٞمؾ اًمٕمذاب 

وخيٗمػ قمـ  اًمٕمذاب، سمٕمْمٝمؿ يرومع «اًمٚمٝمؿ اهمٗمر ًمٚمٛم١مُمٜملم واعم١مُمٜم٤مت» ووم٤مئدة ىمقًمف:

 وي٘مٚمؾ قمـ سمٕمْمٝمؿ.  سمٕمْمٝمؿ،

 حؽم تالوة الؼرآن عـد الؼرب: 

ه إذا ووٕمتؿ أطمدا ذم ىمؼم ٤م:٤م وُمقىمقومً روي قمـ اسمـ قمٛمر واًمٚمجالج اًمٖمٓمٗم٤مين ُمرومققمً 

 وأواظمر ؾمقرة اًمٌ٘مرة ُمـ ىمقًمف: ،(٥ – ٦ابللرة/ )﴾زب ﴿إمم َّ خل ُّٱوم٤مىمرؤوا قمٜمد رأؾمف:

 إمم آظمره٤م قمٜمد رضمٚمٞمف.  (٣٢٥ابللرة/ ) َّ ام يلُّٱ

-  ًواًمٌٞمٝم٘مل سم٢مؾمٜم٤مدمه٤م  ،أظمرضمف اًمٓمؼماين ٤م:روي قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ُمرومققم

ػ(، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمٓم٤مء قمـ حيٞمك سمـ قمٌد اهلل اًم٤ٌمسمٚمتل )وٕمٞمػ(، صمٜم٤م أيقب سمـ هنٞمؽ )وٕمٞم

سمـ أيب رسم٤مح )صم٘م٦م وم٤موؾ(، ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م اسمـ قمٛمر، ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

إذا ُم٤مت أطمديمؿ ومال حتًٌقه، وأهقمقا سمف إمم ىمؼمه، وًمٞم٘مرأ قمٜمد رأؾمف سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب، »ي٘مقل: 

. جمٛمع اًمزوائد امن، رىمؿ:. ؿمٕم٥م اإلي//اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم  ). شوقمٜمد رضمٚمٞمف سمخ٤ممت٦م اًمٌ٘مرة ذم ىمؼمه

/طم٤مؿمٞم٦م آصم٤مر اًمًٜمـ ، ص .اًم٘مراءة قمٜمد اًم٘مٌقر ٕيب سمٙمر سمـ اخلالل، ص .) 

ذيمره  سمـ هنٞمؽ الٚمٌل، ب وأيق، ذم إؾمٜم٤مده حيٞمك سمـ قمٌد اهلل اًمْمح٤مك اًم٤ٌمسمٚمتل وٕمٞمػ

 ، وىم٤مل أسمق زرقم٦م: ُمٜمٙمر الدي٨م، وىم٤مل إزدي: ُمؽموك. «اًمث٘م٤مت»اسمـ طم٤ٌمن ذم 

 ًَّ وي١ميده طمدي٨م اسمـ قمٛمر » ىم٤مل: ،«ومتح اًم٤ٌمري»ـ ال٤مومظ اسمـ طمجر إؾمٜم٤مده ذم وطم

، وأهقمقا سمف إمم  إذا ُم٤مت أطمديمؿ ومال حتًٌقه»ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل: 

 (/اًم٤ٌمري  )ومتح ش.أظمرضمف اًمٓمؼماين سم٢مؾمٜم٤مد طمًـش ىمؼمه

 جالج ُمت٤مسمع وؿم٤مهد ًمف،أو أن طمدي٨م اًمٚم وًمٕمؾ حتًٞمٜمف يرضمع إمم أن وٕمٗمف همػم ؿمديد،

 ومخرج ُمـ اًمْمٕمػ إمم الًـ. 

- ًأظمرضمف اًمٓمؼماين سم٢مؾمٜم٤مده قمـ قمٌد  ٤م:طمدي٨م اًمٚمجالج اًمٖمٓمٗم٤مين ريض اهلل قمٜمف ُمرومققم

ي٤م سمٜمل إذا »اًمرمحـ سمـ اًمٕمالء سمـ اًمٚمجالج )ُم٘مٌقل(، قمـ أسمٞمف)صم٘م٦م(، ىم٤مل: ىم٤مل زم أيب)صح٤ميب(: 

هلل وقمغم ُمٚم٦م رؾمقل اهلل، صمؿ ؾمـ قمكم أٟم٤م ُم٧م وم٠ملدين، وم٢مذا ووٕمتٜمل ذم لدي وم٘مؾ: سمًؿ ا

اًمثرى ؾمٜم٤م، صمؿ اىمرأ قمٜمد رأد سمٗم٤محت٦م اًمٌ٘مرة وظم٤ممتتٝم٤م، وم٢مين ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (.//)اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم  ش.وؾمٚمؿ ي٘مقل ذًمؽ

يقؾمػ ( وىم٤مل حمٛمد /)جمٛمع اًمزوائدش.رضم٤مًمف ُمقصم٘مقن» :لىم٤مل اهلٞمثٛمل وحمٛمد يقؾمػ اًمّم٤مل

  ش.روى اًمٓمؼماين سمرضم٤مل صم٘م٤مت(: »/ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿم٤مد )اًمّم٤ملل ذم 

ـ اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمٖمامري هذا الدي٨م، ًَّ )ال٤موي ذم ش. وهذا طمدي٨م طمًـ» وم٘م٤مل: وطم

 (ومت٤موى اًمٕمالُم٦م ال٤مومظ أيب اًمٗمْمؾ قمٌد اهلل سمـ اًمّمٞمؼ اًمٖمامري، ص

ن هم٤موضمل ذم واًمِمٞمخ ؾمٚمٞمام ،«آصم٤مر اًمًٜمـ»وصحح إؾمٜم٤مده يمؾ ُمـ اًمٕمالُم٦م اًمٜمٞمٛمقي ذم 

)آصم٤مر اًمًٜمـ، ش.رواه اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم وإؾمٜم٤مده صحٞمح»ىم٤مل اًمٜمٞمٛمقي:  .«أريم٤من اإلؾمالم»

 (/)ش. رواه اًمٓمؼماين، وإؾمٜم٤مده صحٞمح: »«أريم٤من اإلؾمالم»وذم  (ص

)إقمالء اًمًٜمـ  قمغم شمّمحٞمح اًمٜمٞمٛمقي. «إقمالء اًمًٜمـ»واقمتٛمد اًمٕمالُم٦م فمٗمر أمحد اًمٕمثامين ذم 

/) 

وشمقذم وهق  أؾمٚمؿ وقمٛمره مخًقن قم٤مُم٤م، قمٌد اًمرمحـ: اًمٚمجالج اًمٖمٓمٗم٤مين صح٤ميب. وضمدُّ 

 (/)اإلص٤مسم٦م  اسمـ ُمئ٦م وقمنميـ قم٤مُم٤م.

-  ًىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل: أظمؼمٟم٤م أسمق قمٌد اهلل ال٤مومظ،  ٤م:طمدي٨م اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ُمقىمقوم

حيٞمك سمـ ُمٕملم قمـ  طمدصمٜم٤م أسمق اًمٕم٤ٌمس حمٛمد سمـ يٕم٘مقب، طمدصمٜم٤م اًمٕم٤ٌمس سمـ حمٛمد، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م

اًم٘مراءة قمٜمد اًم٘مؼم وم٘م٤مل: طمدصمٜم٤م ُمٌنم سمـ إؾمامقمٞمؾ الٚمٌل)صم٘م٦م ُم٠مُمقن(، قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ 

إذا أدظمٚمتٛمقين ىمؼمي ومْمٕمقين ذم »اًمٕمالء سمـ اًمٚمجالج )ُم٘مٌقل(، قمـ أسمٞمف)صم٘م٦م(، أٟمف ىم٤مل ًمٌٜمٞمف: 

 اًمؽماب ؾمٜم٤م اًمٚمحد وىمقًمقا: سم٤مؾمؿ اهلل وقمغم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وؾمٜمقا قمكمَّ 

)اًمدقمقات اًمٙمٌػم  ش.واىمرؤوا قمٜمد رأد أول اًمٌ٘مرة وظم٤ممتتٝم٤م وم٢مين رأي٧م اسمـ قمٛمر يًتح٥م ذًمؽ

ش ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م»(. وأظمرضمف أيًْم٤م اًمالًمٙم٤مئل ذم /. واًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل )ًمٚمٌٞمٝم٘مل، رىمؿ:

ش اًمت٤مريخ»(. وأظمرضمف أيًْم٤م اسمـ ُمٕملم ذم /، و/و ،/ش )شم٤مريخ دُمِمؼ» (. واسمـ قم٤ًميمر ذم)رىمؿ:

َٚمٗمل ذم /ش )إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر» (. وأسمق سمٙمر اخلالل ذمسمرواي٦م اًمدوري )رىمؿ: ًِّ (. و أسمق ـم٤مهر اًم

ش ٘مراءة قمٜمد اًم٘مٌقراًم»(. واخلالل ذم يمت٤مب )رىمؿ:ش اعمج٤مًم٦ًم وضمقاهر اًمٕمٚمؿ»(. واًمديٜمقري ذم )رىمؿ:ش اًمٓمٞمقري٤مت»

 ش. وم٢مين ؾمٛمٕم٧م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ي٘مقل هذا»(. وذم هذه اًمٙمت٥م ذم آظمر الدي٨م: )ص

)اًمدقمقات اًمٙمٌػم ًمٚمٌٞمٝم٘مل، ش.هذا ُمقىمقف طمًـ» ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌٞمٝم٘مل وال٤مومظ اسمـ طمجر:

 ط: دار اسمـ يمثػم(، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل قمٜمد اًمدومـ، /. ٟمت٤مئ٩م إومٙم٤مر ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م إذيم٤مر ٓسمـ طمجر رىمؿ:

ىمقل اسمـ  «ٟمزل إسمرار»واًمٕمالُم٦م اًمٖمامري ذم  ،«اًمٗمتقطم٤مت اًمرسم٤مٟمٞم٦م» طمٙمك اسمـ قمالن ذم

. ٟمزل إسمرار سم٤مًمٕمٚمؿ اعم٠مصمقر /)اًمٗمتقطم٤مت اًمرسم٤مٟمٞم٦م قمغم إذيم٤مر اًمٜمقاوي٦م طمجر اعمذيمقر ذم حتًلم هذا الدي٨م.

 (ُمـ إدقمٞم٦م وإذيم٤مر، ص



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ـ اإلُم٤مم اًمٜمقوي هذا اإل ًَّ )إذيم٤مر، .شإؾمٜم٤مده طمًـ» وىم٤مل: «إذيم٤مر» ؾمٜم٤مد ذموطم

 (رىمؿ:

 :ال اضطراب يف حديث العالء بن الؾجالج فائدة:

ومٗمل اعمقىمقف حيٙمل  ٤م،٤م وُمقىمقومً ٓ اوٓمراب ذم طمدي٨م اًمٕمالء سمـ اًمٚمجالج ُمرومققمً 

وذم اعمرومقع حيٙمل قمٛمؾ رؾمقل اهلل صغم  اًمٕمالء سمـ اًمٚمجالج قمٛمؾ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام،

رواي٦م اًمٕمالء سمـ  :وًمٞمس سملم هذه اًمرواي٦م )أي» ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٖمامري:  قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.اهلل

، يمام ىمد يتقّهؿ، ٕن اًمٚمجالج روى ُم٤م ؾمٛمٕمف ُمـ اًمٚمجالج اعمقىمقف( ورواي٦م اًمٚمجالج شمٜم٤مىمٌض 

اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، يمام رواه اسمـ قمٛمر، واًمٕمالء روى ُم٤م ؾمٛمع اسمـ قمٛمر يقيص سمف. وإٟمام 

)اًمرد اعمحٙمؿ ش. ذا ُمع ووقطمف، ًمئال يدقمل ضم٤مهؾ ُمتٜمٓمع وٕمػ الدي٨م واوٓمراسمفٟمٌٝم٧ُم قمغم ه

 (-اعمتلم قمغم اًمٙمت٤مب اًم٘مقل اعمٌلم، ص

وىم٤مل اسمـ طمجر ذم  صم٘م٦م ُم٠مُمقن. :«اًمث٘م٤مت» ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن ذم ُمٌنم سمـ إؾمامقمٞمؾ ذم

سمؾ: » وقمٚمؼ قمٚمٞمف اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط واًمِمٞمخ سمِم٤مر قمقاد: صدوق. :«شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م»

صم٘م٦م، وم٘مد وصمَّ٘مف اسمـ ُمٕملم، وأمحد سمـ طمٜمٌؾ، واسمـ ؾمٕمد، وزاد: يم٤من ُم٠مُمقًٟم٤م، وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل: 

، واطمت٩م سمف اًمِمٞمخ٤من ذم صحٞمحٞمٝمام، وىم٤مل اسمـ «اًمث٘م٤مت»ًمٞمس سمف سم٠مس، وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم 

 (/)حترير شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ش. ىم٤مٟمع وطمده: وٕمٞمػ. وهق ٓ يًقى ؿمٞمئ٤م دم٤مه ُمـ وصم٘مف

هذا الدي٨م وٕمٞمػ  :-أطمد اًمٕمٚمامء اعمٕم٤مسيـ-ًمديمتقر/هاج اإلؾمالمىم٤مل ا إيراد:

٤م يمٚمف ٤م وال٤مومظ اسمـ اًم٘مٞمؿ ُمقىمقومً ُمرومققمً  «جمٛمع اًمزوائد»وُم٤م ؾم٤مىمف ال٤مومظ اهلٞمثٛمل ذم  ُمرومققم٤م،

يمام يتٌلم  وهق ذم قمداد اعمجٝمقًملم. ذم إؾمٜم٤مدمه٤م قمٌد اًمرمحـ سمـ اًمٕمالء سمـ اًمٚمجالج، وٕمٞمػ.

)ُمٞمزان آقمتدال. يمذا ذم  ش.ُم٤م روى قمٜمف ؾمقى ُمٌنم سمـ إؾمامقمٞمؾ الٚمٌل» ُمـ يمالم ال٤مومظ اًمذهٌل.

 (اعمجٛمققم٦م ذم إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م واعمقوققم٦م، ص

ويروي  سح اعمحدصمقن سم٠من اًمراوي اًمذي مل جيرطمف أئٛم٦م اجلرح واًمتٕمديؾ، اجلواب:

رح أئٛم٦م وذم هذه إطم٤مدي٨م اعمذيمقرة مل جي ومٝمذه اًمرواي٦م ص٤مل٦م ًمالطمتج٤مج. قمٜمف راٍو صم٘م٦م،

، ـَ ومرواي٦م قمٌد اًمرمحـ  واًمراوي قمٜمف ُمٌنم سمـ إؾمامقمٞمؾ صم٘م٦م؛ اجلرح واًمتٕمديؾ قمٌد اًمرمح

ـ يمثػم ُمـ اعمحدصملم رواي٦م قمٌد اًمرمحـ هذه، ُم٘مٌقًم٦م. ًَّ  وإًمٞمؽ اًمتٗم٤مصٞمؾ: وقمٚمٞمف طم

 «اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم»قمٌد اًمرمحـ سمـ اًمٕمالء سمـ اًمٚمجالج ذيمره اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
(/واسمـ أيب طم٤مشم ،)اجلرح واًمتٕمديؾ» ؿ ذم» (/،) .ومل جيرطمقه؛ سمؾ ؾمٙمتقا قمٚمٞمف 

ـَ ُمٕملم قمـ شمالوة اًم٘مرآن  (:/) ضم٤مء ذم شم٤مريخ اسمـ ُمٕملم سمرواي٦م اًمدوري ؾم٠مل اًمدوري اسم

يمام  ومذيمر اسمـ ُمٕملم طمدي٨م قمٌد اًمرمحـ سمـ اًمٕمالء،ومل يٕمٚمؼ قمٚمٞمف سمٌمء. اًمٙمريؿ قمغم اًم٘مؼم،

ؾم٠مل اإلُم٤مم اًمؽمُمذي أسم٤م زرقم٦م  اًمتِمديد قمٜمد اًم٘مؼم(: )سم٤مب ُم٤مضم٤مء ذم «اًمؽمُمذيؾمٜمـ »ضم٤مء ذم 

هق اسمـ اًمٕمالء سمـ اًمٚمجالج. وىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد  ومٚمؿ يزد قمغم ىمقًمف: قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ اًمٕمالء

ؾمٙمقت اعمتٙمٚمٛملم ذم اًمرضم٤مل قمـ اًمراوي اًمذي مل جُيَرح ومل ي٠مِت سمٛمتـ ُمٜمٙمر » اًمٗمت٤مح أسمق همدة:

 (ٛمٞمؾ، ص)شمٕمٚمٞمؼ اًمرومع واًمتٙمش.ُيَٕمدُّ شمقصمٞمً٘م٤م ًمف

إنَّ ُمثَؾ اًمٌخ٤مري، أو أيب زرقم٦م، أو أيب طم٤مشمؿ، أو اسمٜمف ... أو » وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر:

همػمهؿ ممـ شمٙمٚمَّؿ أو أًمَّػ ذم اًمرضم٤مل، إذا ؾمٙمتقا قمـ اًمراوي اًمذي مل جُيَرح ومل ي٠مت سمٛمتـ 

جٝمٞمؾ، ُمٜمٙمر ُيَٕمدُّ ؾمٙمقهُتؿ قمٜمف ُمـ سم٤مب اًمتقصمٞمؼ واًمتٕمديؾ، وٓ ُيَٕمدُّ ُمـ سم٤مب اًمتجريح واًمت

)شمٕمٚمٞمؼ  ش.ويٙمقن طمديثف صحٞمًح٤م أو طمًٜم٤ًم أو ٓ َيٜمِْزل قمـ درضم٦م الًـ، إذا أؾمٚمؿ ُمـ اعمٖمٛمز

 (اًمرومع واًمتٙمٛمٞمؾ، ص

وم٤ًمق ذم  اقمتؼم اإلُم٤مم اعمٜمذري رواي٦م قمٌد اًمرمحـ سمـ اًمٕمالء ص٤مل٦م ًمالطمتج٤مج هب٤م،

رواه اًمٓمؼماين »وىم٤مل: طمديث٤م سم٢مؾمٜم٤مد قمٌد اًمرمحـ سمـ اًمٕمالء، (/) «اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م»

 ش.سم٢مؾمٜم٤مد ٓ سم٠مس سمف

 ٤م.طمًٜمً  ووصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن ويمذًمؽ َيُٕمدُّ اًمٕمالُم٦م اًمًخ٤موي طمدي٨م اًمراوي اًمذي مل جُيرح،

وهق طمدي٨م طمًـ ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح، »وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمًخ٤موي ذم طمدي٨م راٍو ُمثٚمف:

ق جمٝمقل ًمٙمـ ومٞمٝمؿ ؾمٕمٞمد سمـ قمٌد اًمرمحـ ُمقمم آل ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص اًمراوي ًمف قمـ طمٜمٔمٚم٦م وه

يع، )اًم٘مقل اًمٌدش.قمغم ىم٤مقمدشمف «اًمث٘م٤مت»ٓ ٟمٕمرف ومٞمف ضمرطًم٤م وٓ شمٕمدياًل، ٟمٕمؿ ذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم 

 (ص

 (يع، ص) شمٕمٚمٞمؼ اًم٘مقل اًمٌدش.أي ذم شمقصمٞمؼ ُمـ مل يذيمر سمجرح» قمٚمؼ قمٚمٞمف اًمِمٞمخ قمقاُم٦م:

وىمد ىمررُت ذم دراؾم٦م اًمٙم٤مؿمػ: أن » :«شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م» ىم٤مل اًمِمٞمخ قمقاُم٦م ذم ُم٘مدُم٦م

 ()صش.قصمٞمؼ اسمـ طم٤ٌمن عمـ مل ُيَٓمٕمـ ومٞمف ضمدير سم٤مًم٘مٌقلشم

. «اًمت٘مري٥م»ا ذم ذيم قمٌد اًمرمحـ سمـ اًمٕمالء سمـ اًمٚمجالج ُم٘مٌقل. ىم٤مل ال٤مومظ اسمـ طمجر:

وطمدي٨م اسمـ قمٛمر ؿم٤مهد ًمرواي٦م اسمـ اًمٚمجالج  ورواي٦م اًمراوي اعم٘مٌقل ُم٘مٌقًم٦م إذا يم٤من هل٤م ُمت٤مسمع.



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وىمد شمٓمٚمؼ اعمت٤مسمٕم٦م قمغم اًمِم٤مهد، » ل٤مومظ اسمـ طمجر:ىم٤مل ا ٤م،هٜم٤م.ويٓمٚمؼ اعمت٤مسمع قمغم اًمِم٤مهد أيًْم 

 ٤م قمغموىم٤مل اًمديمتقر/ٟمقر اًمديـ قمؽم شمٕمٚمٞم٘مً  .)ٟمزه٦م اًمٜمٔمر، آقمت٤ٌمر(ش.وسم٤مًمٕمٙمس، وإُمر ومٞمف ؾمٝمؾ

)شمٕمٚمٞمؼ ٟمزه٦م اًمٜمٔمر ذم شمقوٞمح ش.ٕن اعم٘مّمقد اًمت٘مقي٦م وهل طم٤مصٚم٦م سمٙمؾ ُمٜمٝمام» :«وإُمر ومٞمف ؾمٝمؾ»

 (ٟمخ٦ٌم اًمٗمٙمر، ًمٜمقر اًمديـ قمؽم، ص

ـَ ال٤مومظ اسمـ طمجر ذم وقم ًَّ  ( طمدي٨م اسمـ اًمٚمجالج. /) «ٟمت٤مئ٩م إومٙم٤مر»ٚمٞمف طم

 . «اًمث٘م٤مت» وقمٌد اًمرمحـ سمـ اًمٕمالء سمـ اًمٚمجالج ذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم يمت٤مب

ر سمف أٟمف يقصمؼ اعمج٤مهٞمؾ» وىم٤مل اًمِمٞمخ قمقاُم٦م ذم شمقصمٞمؼ اسمـ طم٤ٌمن: ل ويِمٝمَّ ومال  .أُم٤م أن ُيَ٘مقَّ

ء قمغم هذا اًمٗمٝمؿ ؾمُٝمؾ وؿم٤مع قمٚمی إًمًٜم٦م وإىمالم رّد يٜمٌٖمل، وهق ُمـ اخلٓم٠م سمٛمٙم٤من، وسمٜم٤م

 شمقصمٞمؼ اسمـ طم٤ٌمن ًمٚمراوي إذا اٟمٗمرد سمف...

وأوُل ُمـ رأيتف أٟمّمػ اسمـ طم٤ٌمن وشمقصمٞم٘مف ًمٚمرواة: ال٤مومظ اًمٕمراىمل، وم٘مد ؾم٠مًمف شمٚمٛمٞمذه 

ُم٤م ي٘مقل ؾمٞمدي ذم أيب طم٤مشمؿ اسمـ طم٤ٌمن إذا اٟمٗمرد »ال٤مومظ اسمـ طمجر رمحٝمام اهلل شمٕم٤ممم، وم٘م٤مل: 

ؼ رضمؾ ٓ يٕمرف طم٤مًمف إٓ ُمـ ضمٝم٦م شمقصمٞم٘مف ًمف، هؾ يٜمٝمض شمقصمٞم٘مف سم٤مًمرضمؾ إمم درضم٦م ُمـ سمتقصمٞم

حيت٩م سمف، وإذا ذيمر ذًمؽ اًمرضمؾ سمٕمٞمٜمف أطمد الٗم٤مظ يم٠ميب طم٤مشمؿ اًمرازي سم٤مجلٝم٤مًم٦م، هؾ يرومٕمٝم٤م قمٜمف 

 ششمقصمٞمؼ اسمـ طم٤ٌمن ًمف وطمده، أم ٓ؟

إُم٤م أن يٙمقن  إن اًمذيـ اٟمٗمرد اسمـ طم٤ٌمن سمتقصمٞم٘مٝمؿ ٓ خيٚمقا»وم٠مضم٤مسمف اًمٕمراىمل سم٘مقل: 

اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ مل يرو قمٜمف إٓ راو واطمد، أو روی قمٜمف اصمٜم٤من صم٘مت٤من وأيمثر، سمحٞم٨م ارشمٗمٕم٧م ضمٝم٤مًم٦م 

قمٞمٜمف... وم٠مُم٤م ُمـ وصم٘مٝمؿ وٓ يٕمرف ًمٚمقاطمد ُمٜمٝمؿ إٓ راو واطمد، وم٘مد ذيمر اسمـ اًم٘مٓم٤من ذم يمت٤مب 

 ؽ.أن ُمـ مل يرو قمٜمف إٓ واطمد ووصمؼ، وم٢مٟمف شمزول ضمٝم٤مًمتف سمذًمش ٤ممهيسمٞم٤من اًمقهؿ واإل»

وذيمر اسمـ قمٌد اًمؼم أن ُمـ مل يرو قمٜمف إٓ واطمد، ويم٤من ُمٕمرووًم٤م ذم همػم محؾ اًمٕمٚمؿ، 

. واٟمٔمر: /-)ُم٘مدُم٦م اعمّمٜمػ ٓسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ًمٚمِمٞمخ حمٛمد قمقاُم٦م ش. يم٤مًمٜمجدة واًمِمج٤مقم٦م واًمزهد اطمُت٩م سمف

 ًمٚمِمٞمخ حمٛمد قمقاُم٦م(ش اًمٙم٤مؿمػ»ُم٘مدُم٦م 

صم٘مف اسمـ طم٤ٌمن وروى قمٜمف راٍو صم٘م٦م ٟمصُّ اسمـ اًم٘مٓم٤من هذا هٜم٤م يدل قمغم أن اًمراوي اًمذي و

 . وُمٌنم سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمذي يروي قمـ قمٌد اًمرمحـ صم٘م٦مٌ  شمزول ضمٝم٤مًمتف. واطمد،

 رضمع اإلُم٤مم أمحد رمحف اهلل قمـ ىمقًمف طملم ؾمٛمع هذا الدي٨م.  طمٙمك أسمق سمٙمر اخلالل:

 «إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر» روى أسمقسمٙمر اخلالل ىمّم٦م رضمقع اإلُم٤مم أمحد ذم



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 سم٢مؾمٜم٤مديـ: ( )ص 

-  ...ُمـ ـمريؼ الًـ سمـ أمحد اًمقراق ىم٤مل: صمٜمل قمكم سمـ ُمقؾمی الداد 

- .ُمـ ـمريؼ أيب سمٙمر سمـ صدىم٦م ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمثامن سمـ أمحد سمـ إسمراهٞمؿ اعمقصكم 

أسمق سمٙمر سمـ صدىم٦م هق  وإن شمٙمٚمؿ اًمٜم٤مس ذم اإلؾمٜم٤مد إول إٓ أن اإلؾمٜم٤مد اًمث٤مين صحٞمح:

 «شم٤مريخ سمٖمداد»٦م، ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمی: صم٘م٦م صم٘م٦م. يمذا ذم أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ صدىم
( وقمثامن سمـ أمحد سمـ إسمراهٞمؿ اعمقصكم صح٥م اإلُم٤مم أمحد وروی قمٜمف، يمام ذم )رىمؿ:

 (./ش )ـمٌ٘م٤مت الٜم٤مسمٚم٦م»

قمـ الج٤مج سمـ ديٜم٤مر  وشمذيمر اًمٙمت٥م طمديث٤م آظمر ذم إهداء صمقاب شمالوة اًم٘مرآن اًمٙمريؿ:

إن ُمـ اًمؼم سمٕمد اًمؼم أن شمّمكم قمٜمٝمام ُمع صٚمقاشمؽ، »قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل 

 ( )ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، رىمؿ:ش.وأن شمّمدق قمٜمٝمام ُمع صدىمتؽ

ـَ اعم٤ٌمرك قمـ هذا الدي٨م، وم٘م٤مل: سملم الج٤مج سمـ ؾم٠مل إسمراهٞمؿ سمـ قمٞمًك اًمٓم٤مًم٘م٤مين اسم

)ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ٓمل.ع ومٞمف أقمٜم٤مق اعمٓمديٜم٤مر وسملم رؾمقل اهلل صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٗم٤موز شمٜم٘م

/). 

ُمـ يْمٛمـ زم ُمٜمؽ أن يّمكم زم ذم » وذم رواي٦م أظمرى ىم٤مل أسمق هريرة ريض اهلل قمٜمف:

٤مر ريمٕمتلم، أو أرسمًٕم٤م : هذه ٕيب هريرة. ؾمٛمٕم٧م ظمٚمٞمكم أسم٤م اًم٘م٤مؾمؿ صغم  ، وي٘مقل ُمًجد اًمَٕمِمَّ

٤مر يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ؿمٝمد»اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل:  اء، ٓ ي٘مقم ُمع إن اهلل يٌٕم٨م ُمـ ُمًجد اًمَٕمِمَّ

 .(اعمالطمؿ، ذيمر اًمٌٍمة، رىمؿ: )ؾمٜمـ أيب داود، يمت٤مبش.ؿمٝمداء سمدر همػمهؿ

ؿمؽ أن اًمّمالة شمِمتٛمؾ قمغم شمالوة اًم٘مرآن  وٓ ذيمر هذا الدي٨م إهداء صمقاب اًمّمالة،

 اًمٙمريؿ. 

  وإسمراهٞمؿ سمـ ص٤مًمح سمـ درهؿ ذم هذا الدي٨م اعمقىمقف وٕمٗمف اًمٜم٘م٤مد.

 ( /)جمٛمقع اًمٗمت٤موى ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م ش.قاب أن اجلٛمٞمع يّمؾ إًمٞمفواًمّم» ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:

ومل يٕمٚمؼ قمٚمٞمف  وم٤مؾمتدل هبذا الدي٨م، ؾمئؾ حيٞمك سمـ ُمٕملم قمـ ىمراءة اًم٘مرآن قمٜمد اًم٘مؼم،

 (./) «هتذي٥م اًمٙمامل»يمام ذم  سمٌمء.



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 مذاهب األئؿة األربعة يف تالوة الؼرآن عـد الؼرب: 

 مذهب األحـاف: 

ف اعمت٘مدُملم قمغم ضمقاز ىمراءة اًم٘مرآن قمٜمد اًم٘مؼم وٓ قمغم قمدم مل شمٜمص يمت٥م إطمٜم٤م

ُمذه٥م اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م أٟمف يٙمره  «اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ» وؾم٤مق اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم ضمقازه٤م،

 ،وهل ُمذه٥م مجٝمقر اًمًٚمػ، يم٠ميب طمٜمٞمٗم٦م.. واًمث٤مٟمٞم٦م: أن ذًمؽ ُمٙمروه.» اًمتالوة. وم٘م٤مل:

 (/)اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ .شوُم٤مًمؽ

وىمد شمٜم٤مزع اًمٜم٤مس ذم اًم٘مراءة قمغم اًم٘مؼم، ومٙمرهٝم٤م أسمق » اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم ُمقوع آظمر: ىم٤ملو

 (/)جمٛمقع اًمٗمت٤موى  .شوُم٤مًمؽ ،طمٜمٞمٗم٦م

٤م ىمقل اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م سم٤مًمٙمراه٦م شمٌٕمً  «ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م»وطمٙمك اسمـ أيب اًمٕمز ذم 

 (/ اًمٕمزأيب ٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ٓسمـ )ذح اًمٕمٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م.

صمؿ » وم٘م٤مل: ظمالص٦م ٟمص اسمـ أيب اًمٕمز، «ذح اًمٗم٘مف إيمؼم»قمكم اًم٘م٤مري ذم  وؾم٤مق اعمال

 ()ُمٜمح اًمروض إزهر ذم ذح اًمٗم٘مف إيمؼم، صش.وُم٤مًمؽ ،اًم٘مراءة قمٜمد اًم٘مٌقر ُمٙمروه٦م قمٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م

ومذيمر يمؾ ُمـ اًمٕمالُم٦م  يمراه٦م. واًمذي قمٚمٞمف اًمٗمتقى قمٜمد إطمٜم٤مف هق اجلقاز سمال

ـ اهلامم، واسمـ ٟمجٞمؿ، واًمنمٟمٌالزم، واًمٓمحٓم٤موي، وحمٛمد سمـ اًمٙم٤مؾم٤مين، واًم٘م٤ميض ظم٤من، واسم

قمكم اًم٘م٤مري ٟمٗمًف ذم ُمقوع آظمر اجلقاز  واًمِم٤مُمل، واعمال أيب سمٙمر اإلُم٤مم زاده، والّمٙمٗمل،

ٌُقا ومٞمٝم٤م.   سمال يمراه٦م، سمؾ رهمَّ

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وقمٚمٞمف قمٛمؾ اعمًٚمٛملم ُمـ ًمدن » ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٙم٤مؾم٤مين:

 (/)سمدائع اًمّمٜم٤مئع ش. ا ُمـ زي٤مرة اًم٘مٌقر وىمراءة  اًم٘مرآن قمٚمٞمٝم٤مذيقُمٜم٤م ه إمم

وإن ىمرأ قمٜمد اًم٘مٌقر إن ٟمقى سمذًمؽ أن ي١ماٟمًٝمؿ صقت اًم٘مرآن، »ىم٤مل اًم٘م٤ميض ظم٤من: و

)ومت٤موى ىم٤ميض ظم٤من قمغم ش. وم٢مٟمف ي٘مرأ، وم٢من مل ي٘مّمد ذًمؽ وم٤مهلل شمٕم٤ممم يًٛمع ىمراءة اًم٘مرآن طمٞم٨م يم٤مٟم٧م

 (/ٟمجٞمؿ ذم اًمٌحر اًمرائؼ ، وٟم٘مؾ قمٜمف اسمـ /ه٤مُمش اهلٜمدي٦م 

، واعمخت٤مر  واظمتٚمػ ذم إضمالس اًم٘م٤مرئلم ًمٞم٘مرءوا قمٜمد اًم٘مؼم» ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ اهلامم:و

 (/)ومتح اًم٘مدير ش.قمدم اًمٙمراه٦م

وٓ سم٠مس سم٘مراءة اًم٘مرآن قمٜمد اًم٘مٌقر ورسمام شمٙمقن أومْمؾ ُمـ » ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ ٟمجٞمؿ:و



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ئ٤م ُمـ قمذاب اًم٘مؼم أو ي٘مٓمٕمف قمٜمد دقم٤مء اًم٘م٤مرئ همػمه وجيقز أن خيٗمػ اهلل قمـ أهؾ اًم٘مٌقر ؿمٞم

 (/)اًمٌحر اًمرائؼ ش. وشمالوشمف

)ٟمقر ش. ٓ يٙمره اجلٚمقس ًمٚم٘مراءة قمغم اًم٘مؼم ذم اعمخت٤مرو» ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمنمٟمٌالزم:و

 اإليْم٤مح، ومّمؾ ذم زي٤مرة اًم٘مٌقر(

ويًتح٥م أن ي٘مرأ قمغم اًم٘مؼم سمٕمد اًمدومـ أول ؾمقرة اًمٌ٘مرة » ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٓمحٓم٤موي:و

 ( )طم٤مؿمٞم٦م اًمٓمحٓم٤موي قمغم ُمراىمل اًمٗمالح، ص ش.وظم٤ممتتٝم٤م

وشمًتح٥م ىمراءة وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب قمٜمد » ىم٤مل حمٛمد سمـ أيب سمٙمر اإلُم٤مم زاده اًمًٛمرىمٜمدي:و

 ()ذقم٦م اإلؾمالم، صش. رأس اعمٞم٧م، وىمراءة وم٤محت٦م اًمٌ٘مرة قمٜمد رضمٚمٞمف

اًم٘مؼم، وهق ٓ يٙمره اًمدومـ ًمٞمال وٓ إضمالس اًم٘م٤مرئلم قمٜمد » ىم٤مل اًمٕمالُم٦م الّمٙمٗمل:و

 (/)اًمدر اعمخت٤مر ُمع رد اعمحت٤مر ش.اعمخت٤مر

وًمق زار ىمؼم صديؼ أو ىمري٥م ًمف وىمرأ » طمٙمك اًمٕمالُم٦م اًمِم٤مُمل قمـ اًمٗمت٤موى اًمقًمقاجلٞم٦م:و

 (/)رد اعمحت٤مر .شقمٜمده ؿمٞمئ٤م ُمـ اًم٘مرآن ومٝمق طمًـ

 ومٞمٜمٌٖمل أن يزورهؿ ويتؼمك هبؿ ويًّٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ، ويٙمثر ىمراءة» ىم٤مل اعمال قمكم اًم٘م٤مري:و

اًم٘مرآن طمقهلؿ... وي٘مرأ ُمـ اًم٘مرآن ُم٤م شمٞمن ًمف ُمـ اًمٗم٤محت٦م وأول اًمٌ٘مرة إمم اعمٗمٚمحقن، وآي٦م 

اًمٙمرد، وآُمـ اًمرؾمقل، وؾمقرة يس، وشم٤ٌمرك اعمٚمؽ، وؾمقرة اًمتٙم٤مصمر، واإلظمالص، اصمٜمتل 

اًمٚمٝمؿ أوصؾ صمقاب ُم٤م ىمرأٟم٤م إمم »قمنمة ُمرة، أو إطمدى قمنمة، أو ؾمٌٕم٤م، أو صمالصم٤م، صمؿ ي٘مقل: 

 ، ط: ُم١مؾم٦ًم اًمري٤من()ُمٜم٤مؾمؽ اعمال قمكم اًم٘م٤مري، صش.ٝمؿأو إًمٞم ،ومالن

 مذهب ادالؽية: 

 ؛وأُم٤م اعم٤مًمٙمٞم٦م اعمت٠مظمرون وم٘م٤مًمقا سمجقازه٤م سمال يمراه٦م ىم٤مل اعم٤مًمٙمٞم٦م اًم٘مدُم٤مء سم٤مًمٙمراه٦م،

وىم٤مل اعم٤مًمٙمٞم٦م: شمٙمره اًم٘مراءة قمغم اعمٞم٧م سمٕمد ُمقشمف وقمغم ىمؼمه؛ ٕٟمف ًمٞمس ُمـ قمٛمؾ اًمًٚمػ، »

سم٠مس سم٘مراءة اًم٘مرآن واًمذيمر وضمٕمؾ صمقاسمف ًمٚمٛمٞم٧م، وحيّمؾ ًمف إضمر ًمٙمـ اعمت٠مظمريـ قمغم أٟمف ٓ 

 (/٘مف اإلؾمالُمل وأدًمتف )اًمٗمش.إن ؿم٤مء اهلل

وىمد روى إسم٤مطم٦م اًم٘مراءة قمٜمد اًم٘مؼم اًمٕمالء سمـ قمٌد » ىم٤مل اًمٕمالُم٦م قمٌد الؼ اإلؿمٌٞمكم:و

ذم ذيمر اعمقت، ًمٕمٌد  )اًمٕم٤مىم٦ٌمش.ُم٤م يم٤من يٜمٙمره ٤م أن أمحد سمـ طمٜمٌؾ رضمع إمم هذا سمٕمد، ويروى أيًْم  اًمرمحـ

 (.الؼ اإلؿمٌٞمكم، ص
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 مذهب احلـابؾة: 

ٕٟمف مل يٙمـ ًمف دًمٞمؾ قمغم ضمقازه٤م، ىم٤مل  اًمتالوة قمٜمد اًم٘مؼم سمدقم٦م؛ يم٤من اإلُم٤مم أمحد ي٘مقل:

)شم٤مريخ . شؾم٠مًم٧م أمحد سمـ طمٜمٌؾ ُم٤م ي٘مرأ قمٜمد اًم٘مؼم؟ وم٘م٤مل: ُم٤م أطمٗمظ ومٞمف ؿمٞمئ٤م» اًمٕم٤ٌمس اًمدوري:

 (./اسمـ ُمٕملم سمرواي٦م اًمدوري 

ومرضمع قمـ  صمؿ ذيمر ًمف اعمحدث حمٛمد سمـ ىمداُم٦م اجلقهري طمدي٨م اسمـ قمٛمرريض اهلل قمٜمف،

ىم٤مل ذف  وأومتك الٜم٤مسمٚم٦م سم٤مجلقاز. وؾم٤مق قمدد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ رضمقع اإلُم٤مم أمحد هذا، ىمقًمف.

)اإلىمٜم٤مع ذم وم٘مف اإلُم٤مم أمحد ش. سمؾ يًتح٥م ،وذم اعم٘مؼمة ،وٓ شمٙمره اًم٘مراءة قمغم اًم٘مؼم»اًمديـ اعم٘مدد: 

 (/ٌؾ سمـ طمٜم

اظمتٚمٗمقا ذم اًم٘مراءة قمٜمد اًم٘مٌقر: هؾ شمٙمره، أم ٓ شمٙمره؟ » ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:و

واعم٠ًمًم٦م ُمِمٝمقرة، وومٞمٝم٤م صمالث رواي٤مت قمـ أمحد: إطمداه٤م أن ذًمؽ ٓ سم٠مس سمف. وهل اظمتٞم٤مر 

 (/)اىمْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مؿ. شاخلالل وص٤مطمٌف، وأيمثر اعمت٠مظمريـ ُمـ أصح٤مسمف

 مذهب الشافعية: 

ؾم٠مل اًمٕمالُم٦م  ن اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل يرى ضمقاز شمالوة اًم٘مرآن قمٜمد اًم٘مؼم.يم٤م

 ومٚمؿ يَر اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ومٞمٝم٤م سم٠مؾم٤م. اًمزقمٗمراين اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕملَّ قمـ ىمراءة اًم٘مرآن قمٜمد اًم٘مؼم،

أظمؼمين روح سمـ اًمٗمرج )يم٤من ُمـ أوصمؼ اًمٜم٤مس( ، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م الًـ سمـ اًمّم٤ٌمح اًمزقمٗمراين »

)اًم٘مراءة قمٜمد اًم٘مٌقر ش.ؾم٠مًم٧م اًمِم٤مومٕمل قمـ اًم٘مراءة قمٜمد اًم٘مؼم وم٘م٤مل: ٓ سم٠مس سمف» )صم٘م٦م ضمٚمٞمؾ(، ي٘مقل:

 ( ٕيب سمٙمر  اخلالل، ص

يًتح٥م أن يٛمٙم٨م قمغم اًم٘مؼم سمٕمد اًمدومـ ؾم٤مقم٦م يدقمق ًمٚمٛمٞم٧م » ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي:

: ويًتح٥م أن ي٘مرأ قمٜمده ؿمئ  ، واشمٗمؼ قمٚمٞمف إصح٤مب ىم٤مًمقا ، ٟمص قمٚمٞمف اًمِم٤مومٕمل ويًتٖمٗمر ًمف

 (/)اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب، ش. ، وإن ظمتٛمقا اًم٘مرآن يم٤من أومْمؾ نُمـ اًم٘مرآ

)ذح ش. اؾمتح٥م اًمٕمٚمامء ىمراءة اًم٘مرآن قمٜمد اًم٘مؼم» :«ذح ُمًٚمؿ»ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي ذم و

 ، سم٤مب ُم٤ٌمذة ال٤مئض ومقق اإلزار(/اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ 

أُم٤م ىمراءة اًم٘مرآن »٘م٤مل:ؾمئؾ ال٤مومظ اسمـ اًمّمالح قمـ اًمتالوة قمغم اًم٘مؼم وقمغم اًمٌٕمد ُمٜمف وم

ومٗمٞمف ظمالف سملم اًمٗم٘مٝم٤مء، واًمذي قمٚمٞمف قمٛمؾ أيمثر اًمٜم٤مس دمقيز ذًمؽ، ويٜمٌٖمل أن ي٘مقل إذا أراد 

ذًمؽ: اًمٚمٝمؿ أوصؾ صمقاب ُم٤م ىمرأشمف ًمٗمالن وعمـ يريد ومٞمجٕمٚمف دقم٤مء وٓ خيتٚمػ ذم ذًمؽ اًم٘مري٥م 
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 ، ط: قم٤ممل اًمٙمت٥م، سمػموت(/)ومت٤موى اسمـ اًمّمالح . شواًمٌٕمٞمد

 وأومتك ُمت٠مظمرو اًمِم٤مومٕمٞم٦م سمقصقًمف. يّمؾ صمقاب اًمٕم٤ٌمدات اًمٌدٟمٞم٦م، ٞم٦م: ٓشم٘مقل اًمِم٤مومٕم

 ؛اعمخت٤مر اًمقصقل إذا ؾم٠مل اهلل إيّم٤مل صمقاب ىمراءشمف، ويٜمٌٖمك اجلزم سمف» ىم٤مل  اإلُم٤مم اًمٜمقوي:

ٕٟمف دقم٤مء، وم٢مذا ضم٤مز اًمدقم٤مء ًمٚمٛمٞم٧م سمام ًمٞمس ًمٚمداقمل، ومألن جيقز سمام هق ًمف أومم، ويٌ٘مك إُمر 

سمؾ جيري ذم ؾم٤مئر إقمامل،  ،٤مسم٦م اًمدقم٤مء، وهذا اعمٕمٜمك ٓ خيص سم٤مًم٘مراءةومٞمف ُمقىمقوًم٤م قمغم اؾمتج

ش. سمقصٞم٦م وهمػمه٤م ،اًم٘مري٥م واًمٌٕمٞمد ،واًمٔم٤مهر أن اًمدقم٤مء ُمتٗمؼ قمٚمٞمف أٟمف يٜمٗمع اعمٞم٧م والل

 (/)اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب 

ذم اًمتقؾمؾ وإهداء  «اًمرد اعمتلم قمغم يمت٤مب اًم٘مقل اعمٌلم» وصٜمػ قمٌد اهلل اًمٖمامري يمت٤مب

 ٕطمد اًمًٚمٗمٞملم.  «اًم٘مقل اعمٌلم»ًمثقاب وهمػممه٤م. وا

 مـع السؾػيني إهداَء ثواب التالوة: 

ًدا، ؾمقاء يم٤من قمغم اًم٘مؼم أو ُمٕمٔمؿ اًمًٚمٗمٞملم يٛمٜمٕمقن إهداَء صمقاب اًمتالوة ُمٜمًٕم٤م ؿمدي

أُم٤م ىمراءة اًم٘مرآن وم٘مد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم وصقل صمقاهب٤م إمم اعمٞم٧م » ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز: ،همػمه

، طمٙمؿ /)جمٛمقع ومت٤موى اسمـ سم٤مز .شهؾ اًمٕمٚمؿ، وإرضمح أهن٤م ٓ شمّمؾ ًمٕمدم اًمدًمٞمؾقمغم ىمقًملم ٕ

 ىمراءة اًم٘مرآن ٔظمر طمٞم٤م أو ُمٞمت٤م(

 .«اًمٕمٛمؾ أصؾ هلذا ٓ» قمـ اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز ىمقًمف: «الرام ومت٤موى قمٚمامء اًمٌٚمد»ضم٤مء ذم 

 ، سم٤مب اجلٜم٤مئز وسمدقمٝم٤م()ومت٤موی قمٚمامء اًمٌٚمد الرام، ص

اًمراضمح ُمـ أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ أن اًم٘مراءة قمغم اًم٘مؼم سمٕمد اًمدومـ »:ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٕمثٞمٛملم

سمدقم٦م؛ ٕهن٤م مل شمٙمـ ذم قمٝمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومل ي٠مُمر هب٤م، ومل يٙمـ يٗمٕمٚمٝم٤م، سمؾ 

هم٤مي٦م ُم٤م ورد ذم ذًمؽ أٟمف يم٤من قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم سمٕمد اًمدومـ ي٘مػ وي٘مقل: اؾمتٖمٗمروا 

أن ي٠ًمل. وًمق يم٤مٟم٧م اًم٘مراءة قمٜمد اًم٘مؼم ظمػًما وذقًم٤م َُٕمر  ٕظمٞمٙمؿ واؾم٠مًمقا ًمف اًمتث٧ٌم، وم٢مٟمف

هب٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمتك شمٕمٚمؿ إُم٦م ذًمؽ. وأيًْم٤م اضمتامع اًمٜم٤مس ذم اًمٌٞمقت ًمٚم٘مراءة 

ٞمخ )ومت٤موی اًمِمش. قمغم روح اعمٞم٧م ٓ أصؾ ًمف، وُم٤م يم٤من اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ريض اهلل قمٜمٝمؿ يٗمٕمٚمقٟمف

 (ٜم٤مئز، ؾم١مال رىمؿ:حمٛمد ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم، يمت٤مب اجل

وم٢من شمال أطمد اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واٟمتٝمك ُمٜمٝم٤م  ُم٤مٟمع ُمـ اًمدقم٤مء، ٓ وشمٓمٛمٞمٜم٤م هلؿ ٟم٘مقل:

 !سم٤مًمدقم٤مء: اًمٚمٝمؿ اضمٕمؾ صمقاب شمالويت هذه ًمألُمقات، أومٚمٞمس اًمدقم٤مء ي٘مٌؾ؟

ًمق ىمرأ ذم سمٞمتف وأهدى ًمف ًمقصٚم٧م، ويمٞمٗمٞم٦م وصقهل٤م » :«اعمدظمؾ» ىم٤مل اسمـ أُمػم ال٤مج ذم
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، وم٢من ذًمؽ دقم٤مء «اًمٚمٝمؿ اضمٕمؾ صمقاهب٤م ًمف»وشمف وه٥م صمقاهب٤م ًمف، أو ىم٤مل: أٟمف إذا ومرغ ُمـ شمال

 ، ط: دار اًمؽماث(/)اعمدظمؾ ٓسمـ ال٤مج ش. سم٤مًمثقاب، ٕن يّمؾ إمم أظمٞمف، واًمدقم٤مء يّمؾ سمال ظمالف

ومرآه سمٕمض  يّمؾ إمم اعمٞم٧م، وأومتك قمز اًمديـ سمـ قمٌد اًمًالم سم٠من صمقاب اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٓ

)اًمتذيمرة ًمٚم٘مرـمٌل،  قمٚمٛم٧ُم اًمٞمقم أن إهداء اًمثقاب إمم اعمٞم٧م يٜمٗمٕمف. وم٘م٤مل: شمف،اًمٜم٤مس ذم اعمٜم٤مم سمٕمد ُمق

 .(/وإحت٤مف اًم٤ًمدة اعمت٘ملم  ․ص

ومٚمام ىمؼم ذم ضمٜم٤مزة، يم٤مٟم٤م أن أسم٤م قمٌد اهلل أمحد سمـ طمٜمٌؾ وحمٛمد سمـ ىمداُم٦م اجلقهري ُيذيمر 

رضمؾ اًمذي ي٘مرأ، وم٘مؾ اعمٞم٧م ضمٕمؾ إٟم٤ًمن ي٘مرأ قمٜمده، وم٘م٤مل أسمق قمٌد اهلل ًمرضمؾ: متر إمم ذًمؽ اًم

ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل، ُم٤م شم٘مقل ذم ُمٌنم الٚمٌل؟ ىم٤مل: ًمف: ٓ شمٗمٕمؾ. ومٚمام ُم٣م ىم٤مل ًمف حمٛمد سمـ ىمداُم٦م: 

صم٘م٦م، ىم٤مل: يمت٧ٌم قمٜمف ؿمٞمئ٤م؟ ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ، ىم٤مل: وم٠مظمؼمين ُمٌنم، قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ اًمٕمالء سمـ 

وظم٤ممتتٝم٤م، وىم٤مل: اًمٚمجالج، قمـ أسمٞمف أٟمف أوص إذا دومـ أن ي٘مرأ قمٜمد رأؾمف سمٗم٤محت٦م اًمٌ٘مرة، 

)إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر  ؾمٛمٕم٧م اسمـ قمٛمر يقيص سمذًمؽ، وم٘م٤مل أمحد: ارضمع وم٘مؾ ًمٚمرضمؾ ي٘مرأ.

 ./ـمٌ٘م٤مت الٜم٤مسمٚم٦م ٓسمـ أيب يٕمٚمی  ․شم٤مريخ سمٖمداد، شمرمج٦م قمكم سمـ ُمقؾمی الداد ․ًمٚمخالل، سم٤مب اًم٘مراءة قمٜمد اًم٘مٌقر، ص

 (/-إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ 

يم٤مٟم٧م إٟمّم٤مر إذا ُم٤مت هلؿ ُمٞم٧ٌم اظمتٚمٗمقا إمم ىمؼمه ي٘مرؤون قمٜمده » ىم٤مل اًمِمٕمٌل:

 ()إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ًمٚمخالل، سم٤مب اًم٘مراءة قمٜمد اًم٘مٌقر، ص ش.اًم٘مرآن

 االستدالل  بالؼياس عذ إهداء الثواب: 

 ٤م قمغم إهداء اًمثقاب سم٠من ؾمٕمدا ريض اهلل قمٜمف أشمك اًمٜمٌل صغم اهللاؾمتدل سم٤مًم٘مٞم٤مس أيًْم  

ومتّمدق  .«ٟمٕمؿ» :ومٝمؾ يٜمٗمٕمٝم٤م إذا شمّمدىم٧م قمٜمٝم٤م؟ ىم٤مل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وىم٤مل ًمف: إن أُمل ُم٤مشم٧م،

 واًمتالوة ُمثؾ اًمّمدىم٦م.  سمحدي٘م٦م ًمف،

قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام: أن ؾمٕمد سمـ قم٤ٌمدة ريض اهلل قمٜمف شمقومٞم٧م أُمف وهق هم٤مئ٥م قمـ اسمـ 

شمّمدىم٧م سمف قمٜمٝم٤م؟ قمٜمٝم٤م، وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل إن أُمل شمقومٞم٧م وأٟم٤م هم٤مئ٥م قمٜمٝم٤م، أيٜمٗمٕمٝم٤م رء إن 

 ()صحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ: ، ىم٤مل: وم٢مين أؿمٝمدك أن طم٤مئٓمل اعمِْخراف صدىم٦م قمٚمٞمٝم٤م.شٟمٕمؿ»ىم٤مل: 

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: هؾ أطم٩م قمـ أيب؟وم٠ًمهل٤م اًمٜمٌل صغم اهلل  ؾم٠مًم٧م اُمرأةٌ  

جل وم٘م٤مل: ومٚمؽ أن حت ٟمٕمؿ. ىم٤مًم٧م: أيمٜم٧م ىم٤موٞمتف؟ أرأي٧ِم إن يم٤من قمغم أسمٞمؽ ديـ، قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

 قمٜمف. 
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قمـ اسمـ قم٤ٌمس، قمـ أظمٞمف اًمٗمْمؾ، أٟمف يم٤من ردف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ همداة 

اًمٜمحر، وم٠مشمتف اُمرأة ُمـ ظمثٕمؿ، وم٘م٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل إن ومريْم٦م اهلل ذم ال٩م قمغم قم٤ٌمده، أدريم٧م 

ٟمٕمؿ، وم٢مٟمف ًمق يم٤من قمغم أسمٞمؽ ديـ، »أيب ؿمٞمًخ٤م يمٌػًما، ٓ يًتٓمٞمع أن يريم٥م، أوم٠مطم٩م قمٜمف؟ ىم٤مل: 

 ()ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف، رىمؿ:ش. ْمٞمتفىم

والدي٨م يدل قمغم أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مس  ىمٞم٤مس ذم اًمٕم٤ٌمدات؛ ىمٞمؾ: ٓ

 ال٩م قمغم اًمديـ. 

وًمٙمـ ضمٕمؾ ومٞمٝم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء اًمٕمنم  يمام مل يرد الدي٨م سم٤مًمٕمنم ذم اًمذرة واًمدظمـ واًمرز،

 ىمٞم٤مؾًم٤م قمغم الٜمٓم٦م واًمِمٕمػم. 

 وسورة يس: حؽم االجتامع عذ ختؿة الؼرآن 

ا قمغم إىم٤مرب وإصدىم٤مء وإطم٦ٌم إذا يم٤من آضمتامع قمغم ظمتٛم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ شمٞمًػمً 

 وسمدون اًمت٘مٞمد سم٤مًمٕم٤مدات واًمت٘م٤مًمٞمد يم٤من إُمر ومٞمف ؾمٕم٦م. 

ًمٚمٌٞمٝم٘مل  «ؿمٕم٥م اإليامن»ُمٜمٝم٤م ُم٤م ضم٤مء ذم  صم٧ٌم قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف سم٠مؾم٤مٟمٞمد خمتٚمٗم٦م،

(، ، رىمؿ: /سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )ٓ «اعمّمٜمػ»ؾمٜمده صحٞمح، وذم و (،)رىمؿ:

قمـ أٟمس أٟمف  ٤م:وؾمٜمده صحٞمح أيًْم  (،/) ٓسمـ اعم٤ٌمرك «اًمزهد»وذم  ؾمٜمده صحٞمح،و

  ورد ذيمر اًمدقم٤مء ذم سمٕمض اًمرواي٤مت دون سمٕمض.ويم٤من إذا ظمتؿ اًم٘مرآن مجع أهٚمف. 

قم ومت٤موى داراًمٕمٚم» ًمالؾمتزادة ُمـ شمٗم٤مصٞمؾ آضمتامع قمغم ظمتٛم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يرضمع إمم

 (. /-) «زيمري٤م

 :هل يصح إهداء ثواب الػريضة والواجبة من العبادات إىل اديت؟

وقمغم » :«رد اعمحت٤مر» ىم٤مل اًمِم٤مُمل ذم، صمقاب اًمٗمرائض واًمقاضم٤ٌمت اظمتٚمٗمقا ذم إهداء

اًم٘مقل إول ٓ يّمح إهداء اًمقاضم٤ٌمت؛ ٕن اًمٕم٤مُمؾ يٜمقي اًم٘مرسم٦م هب٤م قمـ ٟمٗمًف. وقمغم اًمث٤مين 

 ( /رد اعمحت٤مر ).شيّمح

وأٟمف ٓ ومرق سملم اًمٗمرض واًمٜمٗمؾ. وذم ضم٤مُمع اًمٗمت٤موى: » ذم ُمٙم٤من آظمر: «رد اعمحت٤مر»وذم 

 (/)رد اعمحت٤مر ش. وىمٞمؾ: ٓ جيقز ذم اًمٗمرائض
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إطمقط قمٜمدي أٓ هيدي صمقاب  :«إُمداد اًمٗمت٤موى»ىم٤مل اًمِمٞمخ أذف قمكم اًمتٝم٤مٟمقي ذم 

 (. /-)إُمداد اًمٗمت٤موى  .«اًمٗمريْم٦م إمم أطمد

 :كيف يؼيض عن اديت ما فاته من صيام الػريضة  أو الواجب؟

هذا ُم٤م ضم٤مء ذم يمت٥م  يدومع وًمٞمف اًمٗمدي٦م قمام وم٤مت اعمٞم٧م ُمـ ومرائض اًمّمٚمقات واًمّمٞم٤مم.

 وٓ (،/) «اًمٗمت٤موى اًمٕم٤معمٙمػمي٦م»و (،/) «ُمراىمل اًمٗمالح»ويرضمع ومٞمف إمم  اًمٗم٘مف.

 قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف: «ؾمٜمٜمف»ًمؽمُمذي ذم يٙمٗمل اًمّمٞم٤مم أو اًمّمالة قمـ اعمٞم٧م. روى ا

 ()ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، رىمؿ: ش.ُمـ ُم٤مت وقمٚمٞمف صٞم٤مم ؿمٝمر ومٚمٞمٓمٕمؿ قمٜمف ُمٙم٤من يمؾ يقم ُمًٙمٞمٜم٤م»

)صحٞمح  ش.ُمـ ُم٤مت وقمٚمٞمف صٞم٤مم ص٤مم قمٜمف وًمٞمف «صحٞمحف» وذم طمدي٨م رواه اًمٌخ٤مري ذم

 قمغم إهداء اًمثقاب،ضم٤مء إُمر سم٤مًمّمٞم٤مم قمـ اعمٞم٧م، وإطمًـ أن ٟمحٛمٚمف  (اًمٌخ٤مري، رىمؿ:

  ًمٞمس اعمراد شمٗمريغ ذُمتف.و

ا أو جتوز الـية بعد العؿل أيض   هل جتب الـية قبل العؿل إلهداء الثواب،

 إلهداء الثواب؟: 

ٓ »؛ يّمح أن يٜمقي إهداء اًمثقاب سمٕمد اًمٕمٛمؾ «اًمٌحراًمرائؼ»ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ ٟمجٞمؿ ذم 

)اًمٌحر ش. صمؿ سمٕمد ذًمؽ جيٕمؾ صمقاسمف ًمٖمػمه أو يٗمٕمٚمف ًمٜمٗمًف ،ومرق سملم أن يٜمقي سمف قمٜمد اًمٗمٕمؾ ًمٚمٖمػم

 ، سم٤مب ال٩م قمـ اًمٖمػم(/اًمرائؼ 

واًمٔم٤مهر أٟمف ٓ ومرق سملم أن يٜمقي سمف قمٜمد اًمٗمٕمؾ ًمٚمٖمػم، أو يٗمٕمٚمف » :«رد اعمحت٤مر» وذم

 (و /)رد اعمحت٤مر ش. ًمٜمٗمًف صمؿ سمٕمد ذًمؽ جيٕمؾ صمقاسمف ًمٖمػمه

يمام ًمق ُمٜمح  اب ومٞمام سمٕمد اًمٗمٕمؾ،جيقز إهداء اًمثق طمٙمك اًمِم٤مُمل آظمتالف وم٘م٤مل: ىمٞمؾ:و

يّمح إهداء اًمثقاب سمٕمد اًمٕمٛمؾ؛ ٕن اًمٕمٛمؾ اًمذي ظمّمف  ٓ وىمٞمؾ: أطمد ضمزءا ُمـ ُم٤مًمف اعمدظمر.

)رد اعمحت٤مر  .ٟمت٘م٤مًمف قمٜمف، وهق إوممٕٟمف إذا وىمع ًمف ٓ ي٘مٌؾ ا؛ يّمح إهداؤه ًمٖمػمه ٓ ًمٜمٗمًف،

/) 

 وم٤مٕومْمؾ أن يٜمقي اإلهداء ىمٌؾ اًمٕمٛمؾ أو ُمع اًمٕمٛمؾ. 
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  - .َاَجاِت ِِض احلأ َٔاِت َوَيلأ َع تَِجيأُب ادلَّ  (1)َواهلُل َتَعاََل يَسأ

  

آقمتامد قمغم إؾم٤ٌمب، وشمرُك اًمدقم٤مء ذٌك ذم إؾم٤ٌمب  () ي٘مقل أهؾ اًمٕمٚمؿ:

حمق إؾم٤ٌمب وحمؼ إؾم٤ٌمب محؼ، أي:  () واًمتقطمٞمد. .يم٠مٟمف ضمٕمؾ إؾم٤ٌمب سمٛمٜمزًم٦م اإلًمف.

 مح٤مىم٦م. 

 ت من صػات اهلل تعاىل عـد الدعاء: بد من استحضار س ال

 هلل شمٕم٤ممم قمٜمد اًمدقم٤مء: آسمد ُمـ اإلىمرار سم٧ًم ُمـ صٗم٤مت 

(.اًمٞم٘ملم سمقضمقد اًم٤ٌمرئ شمٕم٤ممم ) (،اهلل همٜمل ) .وٟمحـ وم٘مراء إًمٞمف (.اهلل ؾمٛمٞمع ) 

(.اهلل قمٚمٞمؿ) (.اهلل يمريؿ ) (  .اهلل ىم٤مدر قمغم يمؾ رء ) 

 :هل يستجاب دعاء الؽافر أم ال؟

 (٦١الرعد/ ) َّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي ُّٱ:واؾمتدًمقا سم٘مقًمف شمٕم٤ممم تج٤مب دقم٤مؤه.يً ىمٞمؾ: ٓ

، ٓ ذم أُمقر أظمرة يًتج٤مب دقم٤مء اًمٙم٤مومر ذم أُمقر اًمدٟمٞم٤م، ي٘مقل أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م:

 أي٦م اعمذيمقرة ختص أظمرة. و

٠مٟمف وجيقز شم٠مويٚمٝم٤م سم شم٠مويؾ سمٕمٞمد، وشم٠مويؾ أي٦م اًمٙمريٛم٦م سم٠من اعمراد سم٤مًمٙم٤مومر يم٤مومر سم٤مًمٜمٕمٛم٦م،

مل يًتَج٥م ًمف. ارزىمٜمل اجلٜم٦م ذم أظمرة، :ومٛمثال: ي٘مقل ًمق ؾم٠مل أظمرة وهق ذم اًمدٟمٞم٤م،
(2)

 

                                                 
( ذم سمٕمض اعمٓمٌققم٤مت سمٕمده )« ِـُ اًْمُٗمَ٘مَراُء إًَِمْٞمف .ومل ٟمجده ذم اعمخٓمقـم٤متش. اهللُ ُهَق اًْمَٖمٜمِلُّ َوَٟمْح
( )وفم٤مهر اًمٜمٔمؿ اًمٙمريؿ قمٜمد همػم واطمد أن : »َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱمم:ىم٤مل اًمٕمالُم٦م أًمقد ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤م

هذه إضم٤مسم٦م ًمدقم٤مئف يمال أو سمٕمًْم٤م، وذم ذًمؽ دًمٞمؾ عمـ ىم٤مل: إن دقم٤مء اًمٙم٤مومر ىمد يًتج٤مب، وهق اًمذي ذه٥م إًمٞمف اًمدسمقد 

ج٤مب ٕٟمف ٓ وهمػمه ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ظمالوًم٤م عم٤م ٟم٘مٚمف ذم اًمٌزازي٦م قمـ اًمٌٕمض ُمـ أٟمف ٓ جيقز أن ي٘م٤مل: إن دقم٤مء اًمٙم٤مومر ُمًت

دقمقة اعمٔمٚمقم ُمًتج٤مسم٦م وإن يم٤من »يٕمرف اهلل شمٕم٤ممم ًمٞمدقمقه، واًمٗمتقى قمغم إول ًمٚمٔم٤مهر، وًم٘مقًمف صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ: 

ومحؾ اًمٙمٗمر قمغم يمٗمران اًمٜمٕمٛم٦م ٓ يمٗمران اًمديـ ظمالف اًمٔم٤مهر، وٓ يٚمزم ُمـ آؾمتج٤مسم٦م اعمح٦ٌم واإليمرام، وم٢مهن٤م ش. يم٤مومرا

 (، إقمراف:/عمٕم٤مين )روح اش. ىمد شمٙمقن ًمالؾمتدراج

دقم٤مء اًمٙم٤مومر ىمد يًتج٤مب وهق اعمٍمح سمف ذم اًمٗمت٤موى، واؾمتج٤مسم٦م دقم٤مء »وىم٤مل اًمٕمالُم٦م أًمقد ذم ُمقوع آظمر:  

)روح اعمٕم٤مين ش. إسمٚمٞمس وهق رأس اًمٙمٗم٤مر ٟمص ذم ذًمؽ. وأضمٞم٥م سم٠من اعمراد دقم٤مؤهؿ اهلل شمٕم٤ممم سمام يتٕمٚمؼ سم٤مٔظمرة

/:اًمرقمد ،ي قمغم ضمقهرة اًمتقطمٞمد، ص( واٟمٔمر: ذح اًمّم٤مو ورد اعمحت٤مر ./ واٟمٔمر أيًْم٤م .

 .. واًمٜمؼماس، ص-ًمالظمتالف واًمدٓئؾ: ذح اًمٕم٘م٤مئد، ص
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 َّ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه ٱُّٱوىم٤مل شمٕم٤ممم:

 (١٥اىعِهبٔت/ )

 ٤م قمغم أن دقم٤مء اًمٙم٤مومر يًتج٤مب ذم أُمقر اًمدٟمٞم٤م. يمام شمدل أي٦م اًمٙمريٛم٦م أيًْم 

 أدلة أهل السـة واجلامعة: 

اشم٘مقا دقمقة اعمٔمٚمقم، وإن يم٤من يم٤مومًرا، »ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: : ()اًمدًمٞمؾ

 ، وإؾمٜم٤مده وٕمٞمػ جلٝم٤مًم٦م أيب قمٌد اهلل إؾمدي(.)ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد، رىمؿ: ش.وم٢مٟمف ًمٞمس دوهن٤م طمج٤مب

( :ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ )« اشمؼ دقمقة اعمٔمٚمقم، وم٢مٟمف ًمٞمس سمٞمٜمف وسملم اهلل

 ()صحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ: .شطمج٤مب

 واعمٔمٚمقم أقمؿ ُمـ أن يٙمقن يم٤مومرا أو ُمًٚمام. 

(،إسمٚمٞمس رأس اًمٙمٗمر ) :وأٟمٔمره  (٢١احلجر/ ) َّ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱوىمد دقم٤م

 (٢١احلجر/ ) َّ نب مب  زب رب ُّٱاهلل شمٕم٤ممم إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م:

 مب  زب ُّٱٱمم أوومل ُيٜمٔمر إٓ إمم اًمٜمٗمخ٦م إو وُم٤م ي٘م٤مل سم٠مٟمف اؾمتٜمٔمر إمم اًمٜمٗمخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م،
 مب  زب ُّٱٱومخالف اًمٔم٤مهر؛ وم٢من اًمٗم٤مء ذم ىمقًمف:، ذم قمٚمؿ اهلل ٓ ٕضمؾ دقم٤مئؽ َّنب
 شمٗمٞمد أن اًمٜمٔمرة شمرشم٧ٌم قمغم دقم٤مئف.   َّنب

  :هل يـؽر ادعتزلة نػع الدعاء؟

وىم٤مل اًمٕمٞمٜمل ذم  يٜمٙمر اعمٕمتزًم٦م وم٤مئدة اًمدقم٤مء، :«ذح ُمًٚمؿ»ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي ذم 

وظمالف ىمقل اعمٕمتزًم٦م: إٟمف ٓ وم٤مئدة ذم »... ؛ٕمتزًم٦م وم٤مئدة اًمدقم٤مءأٟمٙمر سمٕمض اعم :«قمٛمدة اًم٘م٤مرئ»

 (/. قمٛمدة اًم٘م٤مري /)ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ ش.اًمدقم٤مء ُمع ؾمٌؼ اًم٘مدر

( سمٕمض )ص «ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م»ذيمر اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز اًمراضمحل ذم 

 ؿمٌٝم٤مت اعمٕمتزًم٦م ويمِمٗمٝم٤م. 

اًمدقم٤مء ًمٚمٛم١مُمـ واًمٗم٤مؾمؼ واًمٙم٤مومر ذم أُمقر  جيقز وىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٌد اجل٤ٌمر اعمٕمتززم:

أو فمٜم٤م  ىمد قمٚمؿ اؾمتح٘م٤مق اعمدقمق ًمف قمٚمام ضم٤مزُم٤م وأُم٤م ذم أُمقر اًمديـ، وم٢من يم٤من ُم٤م دقم٤م سمف، اًمدٟمٞم٤م،

 واًمدقم٤مء ًمٚمٖمػم إُم٤م أن يٙمقن دقم٤مء ًمف عمٜم٤مومع ديٜمٞم٦م، أو» ؛ سمؾ يًتحًـ.هم٤مًم٤ٌم، وم٢مٟمف جيقز اًمدقم٤مء

٤مومع ديٜمٞم٦م ُمـ اعمدح واًمثقاب، وم٢مٟمف ٓ خيٚمق إُم٤م أن دقم٤مء ًمف عمٜم٤مومع دٟمٞمقي٦م، وم٢من يم٤من دقم٤مء سمٛمٜم
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يم٠من يٙمقن قمٚمؿ ذًمؽ ُمـ طم٤مًمف  ٤م قمغم اؾمتح٘م٤مق اعمدقمق ًمف ًمتٚمؽ اعمٜم٤مومع،يٙمقن اًمداقمل ىم٤مـمٕمً 

سمدًٓم٦م ُمـ يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم وؾمٜم٦م رؾمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم، قمغم ُمثؾ ُم٤م ٟم٘مقل ذم قمكّم قمٚمٞمف اًمًالم 

٤م ضم٤مز ًمف اًمدقم٤مء ُمـ همػم اقمت٤ٌمر ذط، وإن مل ٓ، وم٢من ىمٓمع يمقن اعمدقمق ًمف ُمًتح٘مًّ  وهمػمه أو

ي٘مٓمع وًمٙمـ همٚم٥م قمغم فمٜمف اؾمتح٘م٤مىمف ًمذًمؽ طمًـ ُمٜمف اًمدقم٤مء ًمف أيًْم٤م، ويٙمقن ُمنموـًم٤م 

 سم٤مٓؾمتح٘م٤مق وإن مل يٜمٓمؼ سمف ومٝمق ذم طمٙمؿ اعمٜمٓمقق سمف، هذا ذم اًمدقم٤مء سم٤معمٜم٤مومع اًمديٜمٞم٦م.

ٕؿمٞم٤مء اًمتل اقمتؼمٟم٤مه٤م، سمؾ أُم٤م اًمدقم٤مء ذم اعمٜم٤مومع اًمدٟمٞمقي٦م ومال جي٥م اقمت٤ٌمر رء ُمـ هذه ا

 ()ذح إصقل اخلٛم٦ًم ، صش.جيقز ذًمؽ ًمٚمٛم١مُمـ واًمٗم٤مؾمؼ واًمٙم٤مومر مجٞمٕم٤م

 واجلقاب قمٜمٝم٤م ومٞمام يكم:  ،ُم٤م يٜم٥ًم إمم اعمٕمتزًم٦م ُمـ اًم٘مقل وأدًمتف

(ُم٤م يدقمق سمف إُم٤م أن يٙمقن ُم٘مدرا ُمـ اهلل شمٕم٤ممم أو ٓ؟ ) ،وم٢مٟمف ؾمٞمّمٚمف  وم٢من يم٤من ُم٘مدرا

 وم٤مئدة ومٞمف.  وإن مل يٙمـ ُم٘مدرا وم٤مًمدقم٤مء ٓ مم اًمدقم٤مء،وٓطم٤مضم٦م إ ُمـ همػم دقم٤مء،

أو ُم٤م يدقمق سمف إُم٤م أن يٙمقن واضم٥م اًمقىمقع، أو ممتٜمع اًمقىمقع؟ وم٢من يم٤من إول مل شمٙمـ 

 طم٤مضم٦م إمم اًمدقم٤مء، وإن يم٤من ممتٜمٕم٤م مل يٙمـ وم٤مئدة ذم اًمدقم٤مء. 

وم٘مد ي٘مقل  ٤م،ٟمجٞم٥م قمٜمف إًمزاًُم٤م سم٠من هذا اًمدًمٞمؾ جيري ذم إقمامل اًمّم٤مل٦م أيًْم  اجلواب: 

ومام ال٤مضم٦م إمم إقمامل اًمّم٤مل٦م؟ وُم٤م اًمذي محؾ اعمٕمتزًم٦م قمغم  ىم٤مئؾ: إذا يم٤مٟم٧م اجلٜم٦م ُم٘مدرة،

ومٙمام أن  قمٜمد اعمٕمتزًم٦م. ظم٤مرج قمـ اإليامنسمؾ شم٤مرك إقمامل اًمّم٤مل٦م  اًم٘مقل سم٤مٕقمامل اًمّم٤مل٦م؟

ع شمٕمٚمٞم٘مف ُم٤مٟمع أن يٙمقن اًمٌمء ُم٘مدرا، ُم ومال اجلٜم٦م ُم٘مدرة وًمٙمٜمٝم٤م ُمٕمٚم٘م٦م سم٤مٕقمامل اًمّم٤مل٦م،

 سم٤مًمدقم٤مء،وم٢مذا دقم٤م حت٘مؼ ًمف ذًمؽ وإٓ ومال. 

وُمـ وضمقهف ممٙمـ  ىمًؿ اعمٕمتزًم٦م اًمٌمء قمغم ىمًٛملم: واضم٥م اًمقىمقع وممتٜمع اًمقىمقع.

وم٢مذا يم٤من اًمٌمء ممٙمـ اًمقىمقع يم٤من اًمدقم٤مء ُمرضمح٤م جل٤مٟم٥م ُمٜمف؛ ٕن اعمٛمٙمـ  ٤م،اًمقىمقع أيًْم 

 دقم٤مء. ويؽمضمح ضم٤مٟم٥م اخلػم سم٤مًم يًتقي ومٞمف اجل٤مٟم٤ٌمن: اًمقضمقد وقمدُمف.

ي٘مقل أطمد: إذا يم٤مٟم٧م الٞم٤مة  ومال يّم٤مدم اًم٘مدر، يمام أن اًمٓمٕم٤مم ٓ يّم٤مدم اًمدقم٤مء اًم٘مدَر، ٓ

 وم٠مي طم٤مضم٦م إمم اًمٓمٕم٤مم؟  ُم٘مدرة زم،

 أم أن الؼضاء هو الؼضاء ادربم فؼط؟:  ؟هل يصح تؼسيم الؼضاء

ٜم٦ًٌم إمم واًمت٘مًٞمؿ إمم اعمٕمٚمؼ واعمؼمم سم٤مًم اًمدقم٤مء يٖمػم اًم٘مْم٤مء اعمٕمٚمَؼ، ي٘مقل أهؾ اًمٕمٚمؿ:

 وأُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم قمٚمؿ اهلل ومٙمؾ ىمْم٤مء ُمؼمم.  صحػ اعمالئٙم٦م،
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اًم٘مدر اعمٕمٚمؼ سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم  وي٘مقًمقن: واعمٕمٚمؼ. ،اعمؼمم ي٘مًؿ اعمتٙمٚمٛمقن اًم٘مدر قمغم:

وم٢من  ومٛمثال ىمدر ًمف ُمـ قمٛمره ؾمٌٕمقن قم٤مُم٤م. وأُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اهلل شمٕم٤ممم ومٙمؾ ىمدر ُمؼمم. اعمالئٙم٦م.

وهذا اًمؽمديد سم٤مًمٜم٦ًٌم  ص٤مر قمٛمره شمًٕملم قم٤مُم٤م. ؾمٌٕملم ؾمٜم٦م، قم٤مًم٩م اعمرض اًمٕمْم٤مل وهق اسمـ

 إمم اعمالئٙم٦م، وأُم٤م اهلل شمٕم٤ممم ومٞمٕمٚمؿ اًمٕمالج واًمّمح٦م يمٚمٞمٝمام. 

اًم٘مْم٤مء اعمؼمم: أي اعمحٙمؿ  - ذه٥م ُمٕمٔمؿ أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم شم٘مًٞمؿ اًم٘مْم٤مء قمغم ىمًٛملم:

يّمؾ رمحف أو  ومٛمثال ومالن ُمـ اًمٜم٤مس اعمنموط، :أي اًم٘مْم٤مء اعمٕمٚمؼ، - همػم اعمنموط سمٌمء.

 ويزداد رزىمف.  قمٛمره، أضمَؾ   اًمّمٚم٦مُ ٖمػمَّ شمو يدقمق دقم٤مء ومٞمتٖمػم ىمدره،

واًمٕمالُم٦م اًمِمقيم٤مين  واعمال قمكم اًم٘م٤مري، وال٤مومظ اسمـ طمجر، ذه٥م اسمـ اًمتلم اًمًٗم٤مىمز، 

ومٛمثال: إن وصؾ زيد  يٕمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم يمؾ رء، :وي٘مقًمقن وهمػمهؿ إمم اًم٘مقل سمت٘مًٞمؿ اًم٘مدر.

ويٛمٙمـ اًمزي٤مدة  ٤م سمدٓ ُمـ ؾمتلم قم٤مُم٤م.ّمؾ رمحف ومٞمّمػم قمٛمره شمًٕملم قم٤مُمً رمحف ازداد أضمٚمف. وي

واعمحق  .(٢٣الرعد/ ) َّ جس مخ جخ جحمح مج حج مث هت ٱُّٱ ؛واًمٜم٘مص ذم قمٚمؿ اعمالئٙم٦م

 واإلصم٤ٌمت ذم قمٚمؿ اعمالئٙم٦م هق اًم٘مدر اعمٕمٚمؼ. 

( -)ص  «ضم٤مُمع اًممزم ذح سمدء إُم٤مزم»وأـم٤مل اًمديمتقر حمٛمد أمحد يمٜمٕم٤من ذم 

 ردَّ هذا اًمت٘مًٞمؿ.وىم٤مل: اًم٘مْم٤مء هق اعمؼمم، ٓ اعمٕمٚمؼ. اًمٙمالم صمؿ

ر هلؿ أىمداًرا»وىمد أشمٞمٜم٤م قمغم شمٗمّمٞمٚمف ذم سمدء اًمٙمت٤مب حت٧م ٟمص اعم١مًمػ:   .شوىمدَّ

( صم٤مين إيرادات اعمٕمتزًم٦م: اهلل قمٚمٞمؿ سمٙمؾ رء ومال طم٤مضم٦م إمم اًمدقم٤مء ؟ ) 

 و يقضمديتؿ أويٕمٚمؿ اًمٕمٛمؾ اًمذي  ؿمؽ أن اهلل شمٕم٤ممم يٕمٚمؿ يمؾ رء، ٓ اجلقاب:

 سم٤مًمدقم٤مء. 

اعمٓمٚمقب إن يم٤من أصٚمح ًمٚمٕمٌد ومُٞمٕمٓمٞمف اهللُ شمٕم٤ممم، وإْن مل يٙمـ أصٚمح ومال : (اإليراد ) 

 وم٤مئدة ذم ؾم١ماًمف؟

وٟمحـ ٟم٘مقل:  ،شإصٚمح ًمٚمٕمٌد واضم٥م قمغم اهلل:»هذا سمٜم٤مء قمغم ىمقل اعمٕمتزًم٦م  اجلقاب:

  ․شإصٚمح ًمٚمٕمٌد ًمٞمس سمقاضم٥م قمغم اهلل»

واجلقاب قمٜمف أن اهلل شمٕم٤ممم  ومام وم٤مئدة اًم١ًمال؟ أصٚمح،أُمر آظمر وهق أن اًمٖمػم إذا يم٤من 

 ىم٤مدر قمغم أن جيٕمؾ همػم إصٚمح أصٚمَح سمٗمْمؾ اًمدقم٤مء.

 اًمدقم٤مء يٜم٤مذم وخي٤مًمػ اًمرو٤مء سم٤مًم٘مْم٤مء؟ :(اإليراد )
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  ، وٟمحـ ٟمرَى سمف.اجلقاب: اعم٘مّمقد أن جيٕمؾ اهللُ شمٕم٤ممم اعمٓمٚمقب ىمْم٤مءً 

مم٤م  يم٠من اًمٕمٌد سمدقم٤مئف  ي٠مُمر اهلل شمٕم٤ممم، :أي ،اًمدقم٤مء يِمٌف إُمَر واًمٜمٝمَل  :(اإليراد)

 يِمٙمؾ ؾمقء أدب ذم طمؼ اهلل شمٕم٤ممم. 

وأُم٤م اًمدقم٤مء  إُمر واًمٜمٝمل يتْمٛمٜم٤من صدور الٙمؿ ُمـ إقمغم إمم إدٟمك، اجلقاب:

 ٤م ُمٜمف سم٠مٟمف ىم٤مدر ُمٓمٚمؼ. ومٞمٓمٚم٥م سمف اًمٕمٌد طم٤مضم٦م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم إيامٟمً 

ري وُم٠ًمًمتل أقمٓمٞمُتف أومْمَؾ ُم٤م ُأقْمٓمِل ُمـ ؿمَٖمٚمف اًم٘مرآُن قمـ ِذيم ذم الدي٨م:: () اإليراد

 ، وإؾمٜم٤مده طمًـ( )ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، رىمؿ: ش.اًم٤ًمئٚملم

 وم٤مؿمتٖمٚمقا ذم أُمر اًمديـ، أي إذا يم٤من يٕمٓمل اعمِمتٖمؾ سم٤مًم٘مرآن أيمثر مم٤م يٕمٓمل اًم٤ًمئٚملم، 

 طم٤مضم٦م إمم اًمدقم٤مء؟  وٓ

وأُم٤م  ٚملم،سم٠من اهلل شمٕم٤ممم يٕمٓمل اًم٤ًمئ هذا الدي٨م يتْمٛمـ اجلقاب قمـ اإليراد، اجلقاب:

وم٢من اهلل شمٕم٤ممم  ُمـ مل جيد ومًح٦م ًمٚمدقم٤مء ٓؿمتٖم٤مًمف ًمٞمؾ هن٤مر سمتالوة اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمذيمر،

 يتٙمٗمؾ مجٞمع طم٤مضم٤مشمف.  

 (: يمثػًما ُم٤م ٟمدقمق وٓ ي٘مٌؾ اًمدقم٤مء. ومٕمٚمؿ أن اًمدقم٤مء ٓ وم٤مئدة ومٞمف.اإليراد )

  خت حت جت هب مب ُّٱ؛ اؾمتج٤مسم٦م اًمدقم٤مء ُمٕمٚم٘م٦م قمغم ُمِمٞمئ٦م اهلل شمٕم٤ممم :(اجلقاب )
 (١٦اْلُعام/ ) َّ حج مث هت مت

وؾمٌ٘مف ىمقًمف  إن ؿم٤مء اؾمتج٤مب دقم٤مءهؿ ذم اًمدٟمٞم٤م، واًمٔم٤مهر أن هذا سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمٙمٗم٤مر،

يًتحًـ  ومال واعمراد سمف اًمٙمٗم٤مر.( ٢٣اْلُعام/ ) َّمك لك اك يق ىق يف ىف ُّٱشمٕم٤ممم:

 :وُمٕمٜمك ىمٌقل اًمدقم٤مء ،إذا دقَمك ُمع ذائط اًمدقم٤مء وآداسمف سمؾ اًمدقم٤مء ُي٘مٌؾ دائام هذا اجلقاب،

 :   ًمٕمٌدَ ا ػمِ إقمٓم٤مء اخل

- ،وإٟمام يدومع قمٜمف اًمنم.  ىمد ٓيٕمٓمٞمف اخلػم 

- .أو يدظمر دقم٤مءه ذم أظمرة    

- ،ومٛمثال يٓمٚم٥م اًمٓمٗمؾ ُمـ أسمٞمف اعمًدس، وم٠مقمٓم٤مه أسمقه يمت٤مسم٤م  أو يٕمٓمٞمف ظمػما مم٤م ؾم٠مًمف

   ا ُمٜمف.٤م ظمػمً ا وم٠مقمٓم٤مه٤م سمٜمتً يمام ـمٚم٧ٌم ُمريؿ وًمدً  سمدٓ ُمـ اعمًدس.

- يمام دقم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ومرسمام قمغم قمجؾ، ُم٤م يٓمٚمٌف، وىمد يٜم٤مل قملم

وىمد يت٠مظمر فمٝمقر  وم٤مؾمتجٞم٥م دقم٤مؤه ىمٌؾ أن يّمؾ أسمق هريرة إمم سمٞمتف. ٕم أيب هريرة سم٤مهلداي٦م،
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  نئ مئ زئ رئ ٱُّٱيمام دقم٤م إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم سمٌٕم٨م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ٟمتٞمجتف،
ورسمام  آٓف اًمًٜملم. سمٕمد ٝمر ٟمتٞمج٦م هذا اًمدقم٤مء إٓومل شمٔم .(٦٣٣ابللرة/ ) َّ زب رب يئ ىئ

)اٟمٔمر: ٓقمؽماو٤مت اعمٕمتزًم٦م وضمقاهب٤م: ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م وومٞمف ُمّمٚمح٦م ووم٤مئدة ًمٚمٕمٌد. يٜم٤مل سمٕمض ُم٤م يٓمٚم٥م،

/:اًمٌ٘مرة ،، و/:ط ،-) 

 رشوط قبول الدعاء: 

(قمدم دم٤موز الد سم٠من يدقمق سم٤مهلالك قمغم ُمـ ٓ يًتحؼ اهلالك، أو ًم ) ،٘مٓمٞمٕم٦م اًمرطمؿ

 أو يدقمق سم٢مصمؿ.

ٓ يزال ُيًَتج٤مب ًمٚمٕمٌد، ُم٤م مل َيدُع سم٢مصمٍؿ أو ىَمٓمِٞمَٕم٦ِم »ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

ىمد دقمقت وىمد »ىمٞمؾ: ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤م آؾمتٕمج٤مل؟ ىم٤مل: ي٘مقل: ش َرطِمٍؿ، ُم٤م مل يًتٕمجؾ

 ․(رىمؿ: )صحٞمح ُمًٚمؿ،ش. دقمقت، ومٚمؿ أر يًتجٞم٥م زم، ومٞمًتحن قمٜمد ذًمؽ ويدع اًمدقم٤مء

(:اضمتٜم٤مب الرام. وىمٞمؾ ) .وذم  طمٗمظ اًمٚم٤ًمن واًم٘مٚم٥م واجلقارح واًمٕملم واًمٌٓمـ

صمؿ ذيمر )رؾمقُل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( اًمرضمَؾ يٓمٞمؾ اًمًٗمر أؿمٕم٨م أهمؼم، يٛمد » الدي٨م:

يديف إمم اًمًامء، ي٤م رب، ي٤م رب، وُمٓمٕمٛمف طمرام، وُمنمسمف طمرام، وُمٚمًٌف طمرام، وهمذي 

 ()صحٞمح ُمًٚمؿ، رىمؿ:ش. ج٤مب ًمذًمؽ؟سم٤ملرام، وم٠مٟمك يًت

( .يٕمت٘مد أن اًم٘م٤مدر اعمٓمٚمؼ هق اهلل شمٕم٤ممم دون همػمه، وٓيثؼ إٓ سمف ) 

(ٓ ) ،وٟمحقه٤م.  ،واعم٤ٌمه٤مة ،واًمٗمخر د،يم٤ملً يدقمق ًمٖمرض وم٤مؾمد 

( )ن يٙمقن طم٤مض اًم٘مٚم٥م، وشمٙمقن اإلضم٤مسم٦م أهمٚم٥م ذم فمٜمف.أ 

( )ن ٓ يٗمقت سم٤مؿمتٖم٤مًمف اًمٗمرض، أو اًمقاضم٥م.أ 

() ٓ  .يْمٞمؼ صدره إذا مل شمٔمٝمر آصم٤مر آؾمتج٤مسم٦م 

(  )ن يٙمقن اًمدقم٤مء ُمٗمٝمقم اعمٕمٜمی.أ 

( )ن يدقمق اهلل سم٠مؾمامئف الًٜمَی، وأن يتقؾّمؾ سمح٥ّم إٟمٌٞم٤مء واًمّم٤مللم.أ 

وىم٧م اًمًحر واإلومٓم٤مر،  ُمثال: اًمدقم٤مء ًم٘مٌقل اًمدقم٤مء ُمٜمدوسم٤مت، هذا، وىم٤مل اعمٗمنون:

 واًمدقم٤مء سملم إذان واإلىم٤مُم٦م، واًمدقم٤مء طم٤مًم٦م آوٓمرار،واًمدقم٤مء ذم اًمِمٓمر إظمػم ُمـ اًمٚمٞمؾ، 

واًمدقم٤مء ذم اًمًٗمر، واًمدقم٤مء وىم٧م ٟمزول اعمٓمر،  واًمدقم٤مء طم٤مل اعمرض، واًمدقم٤مء سم٤مًمٖمٞم٥م،
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 واًمدقم٤مء ذم اعمٕمريم٦م، واًمدقم٤مء يقم إرسمٕم٤مء سمٕمد اًمٔمٝمر إمم اعمٖمرب، واًمدقم٤مء ذم اًمٕمٞمديـ،

)اًمٌحر اعمحٞمط ٕيب طمٞم٤من  ٜم٦م وأوىم٤مت ىمٌقل اًمدقم٤مء.ٝمذه أُمٙموم واعمًجد إىمَم، ،واًمدقم٤مء ذم الرُملم

 (/إٟمدًمز 

ٓسمد ُمـ اؾمتحْم٤مر اًم٘مٚم٥م ذم اًمدقم٤مء،وم٢من مل يٙمـ ـم٤مًم٤ٌم ُمـ أقمامق ىمٚمٌف، مل يٙمـ ًمف أصمر ذم 

ًم٤ًمٟمف؟
(1)

 

 ىم٤مل اًمِم٤مقمر إردي: 

 وہیت ںیہن وبقل داع رتک ِ قشع یک

 

 زابں ںیم ارثاہکں وت وہ دل اچاتہ ہن ۞

 يمٞمػ ي١مصمر اًمٚم٤ًمن إذا أسمك اًم٘مٚم٥م(. دقم٤مئل سمؽمك اًمٕمِمؼ،)ٓيًتج٤مب  

 وفائدته يف ضوء الؽتاب والسـة:  ،استجابة الدعاء

 يرى أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م وم٤مئدة اًمدقم٤مء ًمٕمدد ُمـ أي٤مت وإطم٤مدي٨م،وإًمٞمٙمؿ سمٕمْمٝم٤م:

()ىي مي خي حي جي يه ىه  جهمه ين ىن من خن ٱُّٱ  
 (١٠اغفر/ ) َّ يي

 () هث مث هت هبمت مب  هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه ُّٱ 
                                                 

(إن إضم٤مسم٦م اًمدقم٤مء ٓ سمد هل٤م ُمـ ذوط ذم اًمداقمل )، وذم اًمٌمء اعمدقمق سمف.  ،وذم اًمدقم٤مء 

إٓ اهلل، وأن اًمقؾم٤مئط ذم ىمٌْمتف وُمًخرة سمتًخػمه، وأن  ومٛمـ ذط اًمداقمل أن يٙمقن قم٤معم٤م سم٠من ٓ ىم٤مدر قمغم طم٤مضمتف       

يدقمق سمٜمٞم٦م ص٤مدىم٦م وطمْمقر ىمٚم٥م، وم٢من اهلل ٓ يًتجٞم٥م دقم٤مء ُمـ ىمٚم٥م هم٤مومؾ ٓه، وأن يٙمقن جمتٜم٤ٌم ٕيمؾ الرام، وأٓ 

 يٛمؾ ُمـ اًمدقم٤مء. 

ش يدع سم٢مصمؿ أو ىمٓمٞمٕم٦م رطمؿ ُم٤م مل»وُمـ ذط اعمدقمق ومٞمف أن يٙمقن ُمـ إُمقر اجل٤مئزة اًمٓمٚم٥م واًمٗمٕمؾ ذقم٤م، يمام ىم٤مل:        

 ومٞمدظمؾ ذم اإلصمؿ يمؾ ُم٤م ي٠مصمؿ سمف ُمـ اًمذٟمقب، ويدظمؾ ذم اًمرطمؿ مجٞمع طم٘مقق اعمًٚمٛملم وُمٔم٤معمٝمؿ. 

وىم٤مل ؾمٝمؾ سمـ قمٌد اهلل اًمتًؽمي: ذوط اًمدقم٤مء ؾمٌٕم٦م: أوهل٤م اًمتيع واخلقف واًمرضم٤مء واعمداوُم٦م واخلِمقع        

 واًمٕمٛمقم وأيمؾ الالل. 

ًمٚمدقم٤مء أريم٤مٟم٤م وأضمٜمح٦م وأؾم٤ٌمسم٤م وأوىم٤مشم٤م، وم٢من واومؼ أريم٤مٟمف ىمقي، وإن واومؼ أضمٜمحتف ـم٤مر ذم  وىم٤مل اسمـ قمٓم٤مء: إن       

واخلِمقع،  ،وآؾمتٙم٤مٟم٦م ،واًمرأوم٦م ،اًمًامء، وإن واومؼ ُمقاىمٞمتف وم٤مز، وإن واومؼ أؾم٤ٌمسمف أٟمجح. وم٠مريم٤مٟمف طمْمقر اًم٘مٚم٥م

أوهل٤م  -وؾمٚمؿ. وىمٞمؾ: ذائٓمف أرسمعوأضمٜمحتف اًمّمدق، وُمقاىمٞمتف إؾمح٤مر، وأؾم٤ٌمسمف اًمّمالة قمغم حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف 

طمٗمظ اًم٘مٚم٥م قمٜمد اًمقطمدة، وطمٗمظ اًمٚم٤ًمن ُمع اخلٚمؼ، وطمٗمظ اًمٕملم قمـ اًمٜمٔمر إمم ُم٤م ٓ حيؾ، وطمٗمظ اًمٌٓمـ ُمـ الرام. 

 وىمد ىمٞمؾ: إن ُمـ ذط اًمدقم٤مء أن يٙمقن ؾمٚمٞمام ُمـ اًمٚمحـ، يمام أٟمِمد سمٕمْمٝمؿ:

 يمذاك إذا دقم٤مه ٓ جيٞم٥م  ۞يٜم٤مدي رسمف  سم٤مًمٚمحـ ًمٞم٨م  

 (، اًمٌ٘مرة:/رـمٌل )شمٗمًػم اًم٘م
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 (٦٣حمٍد/ ) َّ  مس

 ( )خك حك جك  حقمق مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ  حط مض ٱُّٱ 

 (٦٢١ابللرة/ ) َّجل مك لك

 ( )(٥٥اْلعراف/ ) َّ جت هب مب خب جبحب  هئ مئ خئ ٱُّٱ 

 ()(١١اىفركان/ ) َّ  جف مغ جغ مع جع حطمظ مض  خض حض جض مص خص ٱُّٱ 

 :َّ  حط مض  خض حض جض مص خص ُّٱٱفائدة: معان  عدة لؼوله تعاىل:

 هلذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م ُمٕم٤مٍن قمدة: 

-  مل شمدقمق اهلل ٕهٚمٙمٙمؿ. أي  شمٕم٤ممم ومال ي٤ٌمزم سمحٞم٤مشمٙمؿ. أي ًمقًمقٓ دقم٤مءيمؿ اهلل: 

شمدقمقن اهلل ذم اًمِمدائد ومٝمذا ُم٤مٟمع ُمـ اًمٕمذاب، صمؿ شمنميمقن  :دقم٤مءيمؿ ُم٤مٟمع ُمـ إهاليمٙمؿ. أي

 ومٞمام سمٕمد وشمٙمذسمقن ومًتٝمٚمٙمقن ٕضمٚمف.

-  اًمٕمذاب ٟمتٞمج٦م اًمنمك. :ًمقٓ دقم٤مءيمؿ أهل٦م ومام يٗمٕمؾ سمٕمذاسمٙمؿ. أي 

-  .ًمقٓ اًمدقمقة إمم إيامٟمٙمؿ، أو ًمقٓ رضم٤مء إيامٟمٙمؿ ومام يٗمٕمؾ اهلل سمقضمقديمؿ 

-   ًمقٓ قم٤ٌمدشمٙمؿ وإيامٟمٙمؿ سم٤مهلل ومال ي٤ٌمزم سمقضمقديمؿ وسمحٞم٤مشمٙمؿ أهي٤م اعم١مُمٜمقن، وم٘مد

 يمذسمتؿ أهي٤م اًمٙمٗم٤مر ومًقف يٙمقن اًمٕمذاب ٓزًُم٤م سمٙمؿ. 

()(١٣انلٍو/ ) َّ جس مخ  جخ مح جح مج حج ٱُّٱ
( )(٢١اْلُبياء/ ) َُّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱ 

( )(٢٢اْلُبياء/ ) َّمئ خئ  حئ جئ يي ٱُّٱ 

( )(٣٠اْلُبياء/ ) َّ مس خس حس جس مخ ٱُّٱ 

( :ىم٤مل رؾمقل اهلل صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ )« َيُردُّ اًم٘مْم٤مَء إٓ اًمدقم٤مُء، وٓ يِزيد ذم ٓ

 ()ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، رىمؿ: ش.اًمٕمٛمر إٓ اًمؼم

وقمٜمد اإلُم٤مم  ؾمٛمف ومْم٦م وهق وٕمٞمػ.ا ىم٤مل اإلُم٤مم اًمؽمُمذي: ذم إؾمٜم٤مده أسمق ُمقدود،

واومؼ ال٤مومظ اعمزي ذم  وهق صم٘م٦م. اؾمٛمف قمٌد اًمٕمزيز سمـ ؾمٚمٞمامن، اًمٓمح٤موي هذا أسمق ُمقدود آظمر،

 /)اٟمٔمر شمٕمٚمٞمؼ ؾمٜمـ اًمؽمُمذي  .وأسمق ُمقدود هذا وذاك ُمٕم٤مسان اإلُم٤مم اًمؽمُمذي. «هتذي٥م اًمٙمامل«

 ًمٚمديمتقر سمِم٤مر قمقاد(
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(وىم٤مل اًمٜمٌلُّ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ) :قم٤مء ُُمخُّ اًمٕم٤ٌمدة»ٚمؿ  ()ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، رىمؿ:ش. اًمدُّ

( :وىم٤مل اًمٜمٌلُّ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ )«قم٤مء هق اًمٕم٤ٌمدة  ()ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، رىمؿ: ش.اًمدُّ

()  :ُم٤م ُمـ ُمًٚمٍؿ يدقمق سمدقمقٍة ًمٞمس ومٞمٝم٤م إصمٌؿ، وٓ »وىم٤مل اًمٜمٌلُّ صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ظِمره٤م ًمف ذم هب٤م إطم ىمٓمٞمٕم٦ُم َرطِمٍؿ إٓ أقمٓم٤مه اهلل دی صمالث: إُم٤م أن شمٕمجؾ ًمف دقمقشُمف، وإُّم٤م أن َيدَّ

 ()ُمًٜمد أمحد، رىمؿ:ش. أظمرة، وإُّم٤م أن َيٍِمف قمٜمف ُمـ اًمًقء ُمثٚمٝم٤م

( :وىم٤مل رؾمقل اهلل صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ )« ،اًمدقم٤مُء ؾِمالح اعم١مُمـ، وقِمامد اًمديـ

 ()اعمًتدرك ًمٚمح٤ميمؿ، رىمؿ:ش. وٟمقر اًمًاموات وإرض

( :وىم٤مل رؾمقل اهلل صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ )«قم٤مء ش. ًمٞمس رٌء أيمَرَم قمٚمی اهلل ُِمـ اًمدُّ

 ()ُمًٜمد أمحد، رىمؿ:

( :وىم٤مل رؾمقل اهلل صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ )« ،قم٤مء ادومٕمقا قمٜمٙمؿ ـمقاِرَق اًمٌالء سم٤مًمدُّ

 ()يمت٤مب اًمدقم٤مء ًمٚمٓمؼماين، رىمؿ:ش. وم٢منَّ اًمدقم٤مء يٜمَٗمع مم٤م ٟمَزل ومم٤م مل َيٜمِزْل 

( :وىم٤مل رؾمقل اهلل صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ )«ؽُموَمع درضمتف ذم اجلٜم٦م ومٞم٘مقل: إنَّ  اًمرضمؾ ًم

 (، وُمًٜمد أمحد، رىمؿ:)ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف، رىمؿ:ش. هذا؟ ومٞم٘م٤مل: سم٤مؾمتٖمٗم٤مر وًمدك ًمؽ ٟمكأ

( :وىم٤مل رؾمقل اهلل صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ )«ش. ُمـ مل ي٠ًمل اهلل قمزَّ وضمؾَّ يٖمِْم٥م قمٚمٞمف

 (ُمذي، رىمؿ:)ؾمٜمـ اًمؽم

( :وىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ )« ًمٞم٠ًمل أطمديمؿ رسمف طم٤مضمتف يمٚمٝم٤م طمتك

 ()ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، رىمؿ: ش.ي٠ًمل ؿمًع ٟمٕمٚمف إذا اٟم٘مٓمع

( :وىم٤مل رؾمقل اهلل صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ )« ٓإذا ُم٤مت اإلٟم٤ًمن اٟم٘مٓمع قمٜمف قمٛمُٚمف إ

)صحٞمح ُمًٚمؿ،  ش.ٜمتََٗمع سمف، أو وًمد ص٤مًمح يدقمق ًمفُمـ صمالصم٦م: إٓ ُمـ صدىم٦ٍم ضم٤مري٦ٍم، أو قمٚمٍؿ يُ 

 (رىمؿ:

( :وىم٤مل رؾمقل اهلل صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ )« إنَّ رسمَّٙمؿ طمٞمِلٌّ يمريٌؿ، يًتحٞمل ُمـ قمٌده

دَّمه٤م ِصْٗمًرا  ()ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف، رىمؿ:ش. أن يروَمع إًمٞمف يديف، ومػَمُ

 ىم٤مل اًمِم٤مقمر: 

 اهلل َيٖمَْم٥ُم إن شمريم٧َم ؾُم١ماًَمف

 

 

 لُّ آدَم طملم ُي٠ًمُل َيٖمَْم٥ُم وسُمٜمَ  ۞
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حتريم الشيخ عبد اهلل اهلرري الدعاء لؾؿسؾؿني بادغػرة من مجيع 

 الذنوب: 

 «اعم٘م٤مٓت اًمًٜمٞم٦م ذم يمِمػ والٓت اسمـ شمٞمٛمٞم٦م» قم٘مد اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اهلرري الٌٌم ذم
 ٕٟم٤م ٟم٘مٓمع سمخؼمش ذم حتريؿ اًمدقم٤مء ًمٚمٛم١مُمٜملم واعم١مُمٜم٤مت سمجٛمٞمع اًمذٟمقب» ( قمٜمقاٟم٤م:)ص

 ش.  اهلل وظمؼم رؾمقل اهلل صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن ومٞمٝمؿ ُمـ يدظمؾ اًمٜم٤مر

ورد سمذًمؽ اًمٙمت٤مب و ٟمرى يمالم اهلرري هذا همػم صحٞمح؛ سمؾ جيقز ُمثؾ هذا اًمدقم٤مء،

 مه جه  هن من خن حن جن مم خم ُّٱواًمًٜم٦م. دقم٤م ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم وم٘م٤مل:
قمغم آؾمتٖمراق إذا وم٢من اًمالم حتٛمؾ  اعمراد سمف اعم١مُمٜمقن واعم١مُمٜم٤مت يمٚمٝمؿ،( ٣٢ُٔح/ ) َّٰه

إذا » ضم٤مء ذم ٟمقر إٟمقار: ع اعم١مُمٜملم.ٞموم٤معمراد مج مل يٙمـ صمٛم٦م ىمريٜم٦م ص٤مروم٦م إمم اًمٕمٝمد اخل٤مرضمل،

 ()ص ش.ًت٘مٞمؿ اًمتٕمريػ اًمٕمٝمدي أوضم٧ٌم اًمٕمٛمقميدظمٚم٧م ٓم اعمٕمروم٦م ذم صقرة ٓ 

ٟم٤م، اًمٚمٝمؿ اهمٗمر لٞمٜم٤م، وُمٞمتٜم٤م، وؿم٤مهد:»يمام ورد دقم٤مء اجلٜم٤مزة ذم يمت٥م إطم٤مدي٨م واًمٗم٘مف 

ومٝمذا  ، وىم٤مل: طمًـ صحٞمح()ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، رىمؿ:.شوهم٤مئٌٜم٤م، وصٖمػمٟم٤م، ويمٌػمٟم٤م، وذيمرٟم٤م، وأٟمث٤مٟم٤م

 شمٕمٛمٞمؿ يِمٛمؾ اعمًٚمٛملم مجٞمٕم٤م. 

اًمٚمٝمؿ اهمٗمرًمٜم٤م ذٟمقسمٜم٤م يمٚمَّٝم٤م، هزًمٜم٤م، وضِمدٟم٤م، وقمٛمدٟم٤م، ويمؾ »٤م: يمام ورد ذم إدقمٞم٦م أيًْم 

 ( )اًمدقم٤مء ًمٚمٓمؼماين، رىمؿ: .شذًمؽ قمٜمدٟم٤م

وأُم٤م  اعمّم٤مدر شمٌلم أٟمف ي٠ميت ذم اًمدقم٤مء سمام يٕمؿ إومراد وأصم٤مم ُمـ اًمٙمٚمامت،ذم وقء هذه 

ٕٟم٤م ذيمرٟم٤م أن اعمٖمٗمرة قمغم صمالصم٦م  وم٤ٌمـمٚم٦م، ؿمٌٝم٦م اًمِمٞمخ اهلرري أٟمف يٕم٤مرض اًمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمٞم٦م،

يٜم٤مذم ختٗمٞمػ اًمٕمذاب وشم٘مٚمٞمؾ  ومال حمق اًمذٟمقب، وختٗمٞمػ اًمٕمذاب، وشم٘مٚمٞمؾ اًمٕمذاب. أىم٤ًمم:

وهق شمرك اًمٕمذاب ودظمقل اجلٜم٦م  ،رزىمٜم٤م اهلل شمٕم٤ممم اًم٘مًؿ إول .اًمٕمذاب ُمع يمقٟمف ُمٕمذسم٤م

 ًٓ  ٤م.  أوًمٞمًّ دظمق

سمٕمد ُم٤م أورد أي٤مت اًمتل شمدل قمغم ضمقاز  «رد اعمحت٤مر»ىم٤مل اسمـ قم٤مسمديـ اًمِم٤مُمل ذم 

وطم٤مصؾ هذا اًم٘مقل ضمقاز اًمتخّمٞمص »اًمذوب:  اًمدقم٤مء جلٞمٛمع اعم١مُمٜملم واعم١مُمٜم٤مت ُمـ مجٞمع 

ٖمقي ُمـ اًمٕمٛمقم ذم ٟمّمقص اًمققمٞمد، وٓ يٜم٤مذم اًمٜمّمقص عم٤م دل قمٚمٞمف اًمٚمٗمظ سمقوٕمف اًمٚم

ٕن اًمٖمرض  ؛اًمّمحٞمح٦م اعمٍمطم٦م سم٠من ُمـ اعم١مُمٜملم ُمـ يدظمؾ اًمٜم٤مر ويٕم٤مىم٥م ومٞمٝم٤م قمغم ذٟمقسمف
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ضمقاز ُمٖمٗمرة مجٞمع اًمذٟمقب جلٛمٞمع اعم١مُمٜملم ٓ اجلزم سمقىمققمٝم٤م ًمٚمجٛمٞمع، وضمقاز اًمدقم٤مء هب٤م ُمٌٜمل 

. واٟمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اًمٓمحج٤موي قمغم ُمراىمل اًمٗمالح /حت٤مر )رد اعم.«سمقىمققمٝم٤مقمغم ضمقاز وىمققمٝم٤م ٓ قمغم اجلزم 

/ .) 

 ،وجي٥م اًمدقم٤مء ًمٚمٛم١مُمٜملم واعم١مُمٜم٤مت»واعم٠ًمًم٦م ظمالومٞم٦م. ىم٤مل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري: 

وضمزم اسمـ قمٌد اًمًالم ذم إُم٤مزم واًمٖمزازم سمتحريؿ اًمدقم٤مء ًمٚمٛم١مُمٜملم واعم١مُمٜم٤مت سمٛمٖمٗمرة مجٞمع 

. وُمثٚمف ذم هن٤مي٦م اعمحت٤مج إمم ذح /عمٓم٤مًم٥م ذم ذح روض اًمٓم٤مًم٥م )أؾمٜمك ا .«اًمذٟمقب وسمٕمدم دظمقهلؿ اًمٜم٤مر

 (./اعمٜمٝم٤مج ًمٚمرُمكم 

واًمذي ُمٜمٕمف اًمٖمزازم إٟمام هق ُمٖمٗمرة مجٞمع اًمذٟمقب ًمٙمؾ ُم١مُمـ »وىم٤مل ؾمٚمٞمامن اجلٛمؾ: 

 (./سمتقوٞمح ذح ُمٜمٝم٩م اًمٓمالب  )ومتقطم٤مت اًمقه٤مب .«سمحٞم٨م ٓ متس اًمٜم٤مر واطمدا ُمٜمٝمؿ

 

 

 -  ِيُم ٍأ ٌء، َوََل ِغَن  َوَي ُّ ََشأ ِيُه ٍأ ٍء َوََل َي فََة  (1)ُُكَّ ََشأ َِ اهلِل َتَعاََل َطرأ َع
 ِ َْيأ ِو احلأ ْأ َ

َأ أ ٌِ ٍ َفَلدأ َكَفَر، وََصاَر  فََة َعْيأ َِ اهلِل َطرأ َن َع تَغأ َِ اسأ ٌَ ، َو ٍ  .(2)َعْيأ
 

 وال مالك له:  اهلل مالك كل يشء،

يٙمقن  وٓ ُم٤مًمؽ ًمف؛ وم٢من اعم٤مًمؽ ال٘مٞم٘مل ٓ يٛمٚمؽ اهلل شمٕم٤ممم يمؾ ذرة ُمـ ذرات اًمٙمقن،

 ٤م ٕطمد.  ممٚمقيمً 

 (٦٠١ابللرة/ ) ٌَّّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي ٱُّٱىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:

 (٢٢يس/ ) َّ  خل حل جل مك لك خك حك جك ٱُّٱوىم٤مل شمٕم٤ممم:

 (٦امليم/ ) َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱوىم٤مل شمٕم٤ممم:

 حم جم هل  مل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف ُّٱوىم٤مل شمٕم٤ممم:

                                                 
( ذم ) ، «واعمث٧ٌم ُمـ سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ. واعمٕمٜمك ؾمقاء.ش. وٓ يًتٖمٜمك
( ىمقًمف )«ؾم٘مط ُمـ ش وص٤مر ُمـ أهؾ اللم ، وأصمٌتٜم٤مه ُمـ ، ، ، ، وذم . ، ، ، ، ، ، ، ،

 ، ، ، ، ، ، ، ، «وذم ش. ويم٤من ُمـ أهؾ اللم ،،  ، ، « ويم٤من ُمـ أهؾ

ش. ويم٤من ُمـ أهؾ اخلنان واجلحٞمؿ»  ، ، ،وذم ش. ويم٤من ُمـ أهؾ اجلحٞمؿ»  ، ، ،وذم ش. اخلنان

واعمث٧ٌم ُمـ سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ. واعمٕمٜمك ؾمقاء قمغم يمؾ طم٤مل.
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 (املؤٌِٔن) َّ  هن من خن حن ممجن خم

 حق  مف خف حف جف ٱُّٱىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ،واعمالئٙم٦م يمٚمٝمؿ قمٌٞمد اهلل شمٕم٤ممم اإلٟمس واجلـ
 (٣٢مريً/ ) َّ لك خك حك جك مق

 رثزث  يت ىت نت مت ُّٱىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: يٙمقن اًمٕمٌد ؾمٞمدا عم٤مًمٙمف وٓ ذيٙم٤م ًمف، وٓ
 ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث

(٣٢الروم/ ) َّ ىن نن من زن رن اممم  يل
 ىث نث مث زث ُّٱىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ،ه يٛمٚمٙمف ذم اًمقاىمع اًمًٞمدُ قمٌدَ  اًمًٞمدُ سمؾ ُم٤م يَٛمٚمِّٙمف 

 ٰى ين ىن نن زنمن رن اممم يل  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث
 (٣١آل عٍران/ ) َّري

وم٠مُم٤م إذا اقمتٛمد اإلٟم٤ًمن سمام أقمٓم٤مه اهلل شمٕم٤ممم ُمـ إؾم٤ٌمب، ويٜمًك ُم٥ًٌم إؾم٤ٌمب، وم٢مٟمف 

ن ُمّمػمه إمم ذًمؽ اعم٤مًمؽ ال٘مٞم٘مل ويٜمًك أ يتنب إًمٞمف اًمٙمؼم واًمٖمرور، واًمٓمٖمٞم٤من واًمٕمتق،

 جت هب  مب خب ٱُّٱىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: اًمذي ظمقل ًمف هذه إؾم٤ٌمب وأٓت واًم٘مدرة واًمٓم٤مىم٦م.
 (اىعيق) َّ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت

 االستغـاء عن اهلل تعاىل ولو كؾؿح بالبرص كػر: 

واعمٛمٙمـ ذم طم٤مضم٦م إمم واضم٥م اًمقضمقد ذم وضمقده  يمؾ رء ُم٤م ؾمقى اهلل شمٕم٤ممم ممٙمـ،

ُمـ ظمٚمؼ إٓ وهق  وُم٤م ومالسمد ًمٙمؾ  رء ُمـ آطمتٞم٤مج إمم اهلل شمٕم٤ممم ذم يمؾ آن ولٔم٦م. وسم٘م٤مئف،

ويمًٌف، وطمريم٤مشمف و ؾمٙمٜم٤مشمف،  ،وُمقشمف، ورزىمف ،وسم٘م٤مئف، وطمٞم٤مشمف ،حمت٤مج إمم اهلل شمٕم٤ممم ذم وضمقده

وأٟمك يًتٖمٜمل  طمتك ذم يمؾ ٟمٗمس ُمـ أٟمٗم٤مؾمف، ويمؾ لٔم٦م ُمـ لٔم٤مت طمٞم٤مشمف. ،و مجٞمع ؿم١موٟمف

 عمٓمٚمؼ قمـ اًمٖمٜمل اعمٓمٚمؼ؟! اعمحت٤مج ا

ٌَٜم٤َّمَء يٛمقت، ومٚمق ومٜمك ظم٤مًمؼ  ويٌ٘مك اًمٌِٜم٤َمُء ىم٤مئاًم قمغم ُمٙم٤مٟمف، يقرد سمٕمض اًمًٗمٝم٤مء سم٠من اًم

 ًمٌ٘مل اًمٌٜم٤مء ىم٤مئام.  -ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمٜمف–اًمًاموات وإرض واًمِمٛمس واًم٘مٛمر 

ة ُمـ وُم٤م ُمـ ذر واجلقاب قمٜمف أن اًمٌٜم٤مء حيت٤مج إمم اًمٌٜم٤َّمء ذم اًمٌٜم٤مء ومح٥ًم؛ ٓ ذم سم٘م٤مئف،

يٌ٘مك اًمٙمقن وًمق  وسم٘م٤مئف ُمًٕم٤م؛ ومال ،ذرات اًمٙمقن إٓ وهق ذم طم٤مضم٦م إمم رب اًمٙمقن ذم سمدئف

 ،ووضمقد اهلل شمٕم٤ممم أززم وإرادشمف. ،وىمدرشمف ،يمٚمٛمح اًمٌٍم ُمًتٖمٜمٞم٤م قمـ اهلل شمٕم٤ممم: شمٍمومف

 ٟمقاًمف.  وقمؿَّ  ،ضمالًمف ضمؾَّ  ويمذًمؽ ىمدرشمف.
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َـّ  آؾمتٖمٜم٤مء صٗم٦م اهلل شمٕم٤ممم،و وسمام أن آطمتٞم٤مج إمم اهلل شمٕم٤ممم صٗم٦م ٓزُم٦م ًمٚمٕمٌد،  وم٢من فم

 ومٙم٤من يم٤مومرا، ومٙم٠مٟمف أذك ٟمٗمًف ُمع اهلل شمٕم٤ممم ذم آؾمتٖمٜم٤مء، اًمٕمٌد أٟمف ذم همٜمك قمـ اهلل شمٕم٤ممم،

 وهؾ ُمٝمٚمٙم٦م أؿمد ُمـ اًمٜم٤مر؟!  واًمٙم٤مومر ظم٤مًمد ذم ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ.

 (٦٥فاطر/ ) َّ هب  مب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ُّىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:

 (٢٢حمٍد/ ) َّمق حق مف خف ُّٱوىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:

 (اإلخالص) َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱوىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:

 (٦٦اىفتح/ ) َّيف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ُّٱوىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:
 

 

  - .َٔرَى أ ََ ال ٌِ َخٍد 
َ
َضُب َوَيرأََض، ََل َنأ  َواهلُل َيغأ

 

 ليس غضب اهلل ورضاه مثل غضب ادخؾوق ورضاه: 

 ًمّم٤مللم، ويٖمْم٥م قمغم قم٤ٌمده اًمٕمّم٤مة. يرى اهلل شمٕم٤ممم قمـ قم٤ٌمده ا

 رب ٱُّٱىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: أي٤مت اعم١مُمٜملم اًمّم٤مللم سمرو٤مه،سمنم اهلل شمٕم٤ممم ذم همػم واطمد ُمـ 
 ( . اًمٌٞمٜم٦م:. اعمج٤مدًم٦م:. اًمتقسم٦م::)اعم٤مئدة َّ ىب نب مب زب

 (٦٢اىفتح/ ) َّ يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ٱُّوىم٤مل شمٕم٤ممم:

 ُمٜمٝم٤م: غم اًمٙمٗم٤مر واعمنميملم،ووردت قمدة آي٤مت سمٖمْم٥م اهلل شمٕم٤ممم قم

 من  زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك ُّٱىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:
 (٣٢اىنساء/ ) َّ ىن نن

 (٣انلٔر/ ) َّ  هل مل خل حل جل مك لك خك حك ُّٱوىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:

 (١اىفتح/ ) َّ  جئ يي ىي ميني زي ري  ٱُّٱوىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:

 (٦١املجادىة/ ) َّ ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث ٱُّوىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:

 (٦٢املٍتدِة/ ) َّ    زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱوىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:

 قمالوة قمغم هذه صمٛم٦م آي٤مت أظمرى وردت سمٖمْم٥م اهلل شمٕم٤ممم قمغم اًمٕمّم٤مة.

إن ريب ىمد همْم٥م اًمٞمقم همْم٤ٌم مل يٖمْم٥م ىمٌٚمف ُمثٚمف، وًمـ » وذم صحٞمح اًمٌخ٤مري:
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 ()صحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ: .شيٖمْم٥م سمٕمده ُمثٚمف

 آٟمٗمٕم٤مل اجلديد وآٟمٓم٤ٌمع الدي٨م. ٓ اعمراد سمف آصم٤مر اًمٖمْم٥م، ىم٤مل قمٌد اهلل اهلرري:

 (، ص )اًمدرة اًمٌٝمٞم٦م

  اعمراد سم٤مًمٖمْم٥م فمٝمقر آٟمت٘م٤مم. :«ذح ُمًٚمؿ»اًمذي ىم٤مل ذم  وؾمٌ٘مف اإلُم٤مم اًمٜمقوي،

 (/)ذح اًمٜمقوي قمٚمی ُمًٚمؿ 

اعمراد ُمـ همْم٥م اهلل هق إرادة آٟمت٘م٤مم ُمـ اًمٕمّم٤مة وإٟمزال » ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًم٤ٌمسمريت:

ؾ اعمٚمؽ إذا همْم٥م قمغم ُمـ حت٧م يده، ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ٕمٗمهبؿ يمام ي اًمٕم٘مقسم٦م هبؿ، وأن يٗمٕمؾ

همْمٌف، واعمراد ُمـ رو٤م اهلل هق إرادة اًمثقاب عمـ أـم٤مقمف واًمٕمٗمق قمٛمـ قمّم٤مه، وأن يٗمٕمؾ سمٕمٌٞمده 

ش. يمام يٗمٕمؾ اعمٚمؽ سمٛمـ حت٧م يده إذا ريض ُمـ اإليمرام وزي٤مدة اإلٟمٕم٤مم، ٟم٠ًمل اهلل رو٤مه ورمحتف

 ، ط: دار اًمٌػمويت(ريت، ص)ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ًمٚم٤ٌمسم

 رمحة اهلل تعاىل سبؼت غضبه: 

 ()صحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ: .شإن رمحتل ؾمٌ٘م٧م همْمٌل» ذم الدي٨م: 

صٗم٦ًم  -وهل اًمرمح٦م-يمٞمػ شمًٌؼ صٗم٦م ُمـ صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم  ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ اجلقزي:

 أظمرى ُمـ صٗم٤مشمف وهل اًمٖمْم٥م؟

ت٘مدم واًمت٠مظمر. وىمد جي٤مب قمٜمف سم٠من ويدظمٚمٝم٤م اًم اجلقاب قمٜمف أن هذه صٗم٤مت إومٕم٤مل،

)يمِمػ اعمِمٙمؾ ُمـ  اًمرمح٦م.شم٘مديؿ اًمٕمٗمق أو اإلُمٝم٤مل  :أي هذا اًمًٌؼ يمٜم٤مي٦م قمـ اًمٕمٗمق واإلُمٝم٤مل.

 (/طمدي٨م اًمّمحٞمحلم 

ُمـ همٚم٦ٌم رمحتف أٟمف يًؽم قمغم اًمٕمٌد وإن ارشمٙم٥م  ىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل ذم ذح اًمٌخ٤مري:

ظمِمٞم٦م أن يتٚمق همْمٌُف  ساَر قمغم اعمٕم٤ميص،ومٚمٞمحذر اعمرء اإل خيزيف اهلل شمٕم٤ممم. وٓ اعمٕم٤ميص،

ومٞم١ماظمذه اهلل شمٕم٤ممم. و ُمـ رمحتف شمٚمؽ أن اسمتدأ ظمٚم٘مف سم٤مًمٜمٕمٛم٦م سم٢مظمراضمٝمؿ ُمـ اًمٕمدم إمم  رمحتف،

اًمقضمقد، وسمًط هلؿ ُمـ رمحتف رم ىمٚمقب إسمقيـ قمغم إسمٜم٤مء، ُمـ اًمّمؼم قمغم شمرسمٞمتٝمؿ، 

شمٕم٤ممم، وُمـ رمحتف أٟمف رزىمف  وُم٤ٌمذة أىمذارهؿ ُم٤م إذا شمدسمره ُمتدسمر أي٘مـ أن ذًمؽ ُمـ رمحتف

ورزىمٝمؿ ُمـ  اإلؾمالم واإليامن،  ووومؼ ًمإليامن ُمـ يم٤من ُمٍما قمغم اًمٙمٗمر، صمؿ أُمٝمؾ اًمٙمٗم٤مر،

 (/-، و/)ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ٓسمـ سمٓم٤مل  ٟمٕمؿ اًمدٟمٞم٤م.

ومجزى  أن ُمٔم٤مهر رمح٦م اهلل واُمتداده٤م أيمثر ُمـ همْمٌف. «رمحتل ؾمٌ٘م٧م همْمٌل» وُمٕمٜمك 
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وضم٤مزى قمغم اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح قمنمة أُمث٤مًمف قمغم  ا، ومل جي٤مِز قمغم إرادة اًمنم.ػمً قمغم طمًـ اًمٜمٞم٦م ظم

 ويمت٥م صمقاب اًمٜمٗم٘م٦م قمغم إوٓد.  ومل جي٤مز قمغم اًمًٞمئ٦م إٓ واطمدة، أىمؾ شم٘مدير،

 اهلل تعاىل متػرد بذاته وصػاته: 

 ي٘م٤مس ذات اهلل شمٕم٤ممم وصٗم٤مشمف قمغم ذات اعمخٚمقق وٓ اهلل شمٕم٤ممم ُمتٗمرد سمذاشمف وصٗم٤مشمف،

 وٓ ويٖمْم٥م قمغم اًمٌٕمض أظمر، ويرى اهلل شمٕم٤ممم قمـ سمٕمض قم٤ٌمده، وٓ اًمٕمٙمس. ٗم٤مشمف،صو

ي٘م٤مس رو٤م اهلل شمٕم٤ممم وهمْمٌف قمغم رو٤م اًمٕم٤ٌمد وهمْمٌٝمؿ. ويمام أن ذات اهلل شمٕم٤ممم ٓ ُمثؾ هل٤م، 

ىم٤مل اهلل  واهلل شمٕم٤ممم ُمؼمأ ُمـ ُمِم٤مهب٦م اخلٚمؼ ومم٤مصمٚمتف قمغم اإلـمالق. ُمثؾ هل٤م. يمذًمؽ صٗم٤مشمف ٓ

 (٦٦الشٔرى/ ) َّ حي جي  يه مهىه جه ين  ٱُّٱشمٕم٤ممم:

ًمٞمس إٓ  ،واًم٘مدرة ،والٞم٤مة ،واًمٌٍم ،واًمًٛمع ،واًمٖمْم٥م ،واشمّم٤مف اخلٚمؼ سم٤مًمرو٤م

وصٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم هذه صٗم٤مت  ومّمٗم٤مت اعمخٚمقق هذه طم٤مدصم٦م، وُمـ اهلل شمٕم٤ممم، ٤م.اؿمؽمايم٤م ًمٗمٔمٞمًّ 

واهلل شمٕم٤ممم ُمٜمزه  واًمٕم٤ممل يمٚمف جمٛمققم٦م اجلقاهر وإضم٤ًمم وإقمراض. أزًمٞم٦م أسمدي٦م ىم٤مئٛم٦م سمذاشمف.

 مجٞمٕم٤م. قمـ ُمِم٤مهب٦م اًمٕم٤ممل 

وسمٕمْمٝمؿ  ومٌٕمْمٝمؿ يِمٌف اهلل َ شمٕم٤ممم سمٖمػمه، واًم٘مّمد ُمـ هذه اجلٛمٚم٦م اًمرد قمغم اعمِمٌٝم٦م،

 (-)اًمٗمرق سملم اًمٗمرق، صجيٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم ُمِم٤مهب٤م ًمّمٗم٤مت اًمٖمػم.

و ردَّ  شمٕم٤ممم.اًم٘م٤مئٚملم سم٤مجلًؿ هلل  ٤م،رد قمغم اًمٙمراُمٞم٦م وهمالة اًمرواومض واًمٞمٝمقد أيًْم  فيمام أٟم

)ذح اًمٓمح٤موي٦م ًمٚم٘م٤ميض إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ اًمِمٞم٤ٌمين ٤م، اًم٘م٤مئٚملم سم٠من اهلل شمٕم٤ممم ضمقهر. قمغم اًمٜمّم٤مرى أيًْم 

 (الٜمٗمل، ص

 .شوٓ ُيِمٌُِف إٟم٤ممَ »وؾمٌؼ شمٗمّمٞمٚمف ذم سمدء اًمٙمت٤مب حت٧م ٟمص اعم١مًمػ:
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 0-  َوََسلىم ًِ ْصَداَب رَُسَِل اهلِل َصَّلى اهلُل َعلَيْ

َ
، َوََل ىُفِرُط ِِف (1)َوُُنِبُّ أ

ْم، (2)ُخب   ٍُ َخٍد ِنيْ
َ
 ِنْو أ

ُ
ْم، َوََل ىَتَََبىأ ٍُ َخٍد ِنيْ

َ
ْم، َوبَِغْْيِ  (3)أ ٍُ َوُنبِْغُض َنْو ُيبِْغُض

ْم إَِلى  (4)اْْلَْْيِ  ٌُ ْم، َو ََل ىَْذُكُر ٌُ َْْيٍ يَْذُكُر ِِ مْ (5)  ٍُ ِدْييًا َوإِْيَهاىًا  (6)، َو ىََرى ُخبى
ْم ُكْفًرا َوىَِفاًقا َوُطْغَياىًا. ٍُ    َوإِْخَساىًا، َوُبْغَض

 

ط» وإن يم٤من ُمـ دم٤موز احلد. ومٝمق سمٛمٕمٜمك: ،«أومرط» إن يم٤من ُمـ «ٟمٗمرط» ىمقًمف: ومٝمق  «ومرَّ

 وهٜم٤م ُُيتٛمؾ اعمٕمٜمٞم٤من.  ىمٍمَّ ومٞمف، سمٛمٕمٜمك:

تعريف اـصحايب:
 .شُمـ ًم٘مل اًمٜمٌّل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم طمٞم٤مشمف ُمًٚمًًم وُم٤مت قمغم إؾمالُمف»

 (/)اإلص٤مسم٦م  .«اًمّمح٤ميبصح ُم٤م ىمٞمؾ ذم شمٕمريػ هذا أ»ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: 

ُمثؾ اسمـ أم ُمٙمتقم ريض  وسمٜم٤مء قمغم هذا اًمتٕمريػ يٕمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمّمح٤مسم٦ُم اًمٕمٛمٞم٤من،

صمؿ أؾمٚمؿ سمٕمد  قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهق قمغم اًمٙمٗمر، يدظمؾ ومٞمف ُمـ رأى اًمٜمٌل صغم اهلل اهلل قمٜمف. وٓ

تٜمقظملاًمُمثؾ رؾمقل اإلُمؼماـمقر ىمٞمٍم اعمدقمق/ ، ووم٤مشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
(7)

.  

                                                 
( ذم )  وهل زي٤مدة طمًٜم٦م.ش. وٟمؽَمىَّ قمٜمٝمؿ»سمٕمده زي٤مدة
( ىمقًمف )«ؾم٘مط ُمـ ش طم٥م.وإصح ُم٤م أصمٌتٜم٤مه ُمـ سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ .
( ذم ) «وذم ش. ُمـ طم٥م أطمد ُمٜمٝمؿ  وهل زي٤مدة طمًٜم٦م طمٞم٨م يٓم٤مسمؼ اًمٕم٤ٌمرة. ش. وٟمح٥م ُمـ ُيٌٝمؿ»سمٕمده زي٤مدة

واًمّمحٞمح ُم٤م أصمٌتٜم٤مه ُمـ سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ.ش. وٓ ٟمتؼمأ ُمـ أطمد ُمٜمٝمؿ»ىمقًمف  وؾم٘مط ُمـ 
( ىمقًمف )«ؾم٘مط ُمـ ش وسمٖمػم اخلػم يذيمرهؿ وذم . ،،  ، «وذم ش. اخلػم»سمدل ىمقًمف ش احلؼ « وٓ سمٖمػم احلؼ

وإصح ُم٤م أصمٌتٜم٤مه ُمـ سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ.ش. ٟمذيمرهؿ
( ذم ) «وذم ش. وسمٖمػم اخلػم ٓ ٟمذيمرهؿ ، ، «واعمث٧ٌم ُمـ سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ. واعمٕمٜمك ش. سمخػم»سمدل ىمقًمف ش سم٤مجلٛمٞمؾ

ؾمقاء.
(ذم )  ، ، ، ،0 ، ، ، ، ، ، ،0 ، ، ، ، ، ، ، ، ، « ٌـ ٌُّٝمؿ دي وطم

 واعمث٧ٌم ُمـ سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ. واعمٕمٜمك ؾمقاء.ش. وإيًمٌن...

( وي٘م٤مل: رؾمقل ِهَرىْمؾ، ىمِدم قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم شمٌقك، وأظمرج أمحد طمديثف ذم )«ش ُمًٜمده

ل يمٗمره، ٕٟمف ؾمٛمٕمف طملم رؤيتف ًمف، وأٟمف ٟمٔمر إمم ( ُمع يمقٟمف إٟمًم رأى اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم طم٤م)رىمؿ:

( ومٞمٛمـ ضُمٝمؾ اؾمٛمف وقمرف ٟمًٌف وم٘م٤مل: )صش شمٕمجٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م»ظم٤مشمؿ اًمٜمٌقة. واحلدي٨م ـمقيؾ. وذيمره اسمـ طمجر ذم 

اًمتٜمقظمل رؾمقل هرىمؾ، روى قمٜمف ؾمٕمٞمد سمـ أيب راؿمد. وييُب قمٚمًمُء احلدي٨م هذا احلدي٨م ُمثاًل ًمٚمٛمرؾمؾ اعمتّمؾ؛ وم٢مٟمف 

سمٕمٞم٤م حمٙمقٌم عم٤م ؾمٛمٕمف سم٤مٓشمّم٤مل ٓ اإلرؾم٤مل.ُمع يمقٟمف شم٤م
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ُمثؾ أيب  يدظمؾ ومٞمف ُمـ رأى اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕمد ووم٤مشمف وىمٌؾ دومٜمف، يمًم ٓ

ذؤي٥م ظمقيٚمد سمـ ظم٤مًمد اهلذزم.
(1)

 

صمؿ  غم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهق قمغم اإلؾمالم،ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ رأى اًمٜمٌل ص يٕمدُّ  يمًم ٓو

وُم٤مت قمغم اًمردة )واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل(، يم٤مسمـ ظمٓمؾ. ارشمد قمٜمف
(2)

 

وأُم٤م ُمـ ارشمد ُمٜمٝمؿ ذم طمٞم٤مشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أو سمٕمد ُمقشمف، صمؿ قم٤مد إمم اإلؾمالم سمٕمد 

ُمقشمف، يم٤مٕؿمٕم٨م سمـ ىمٞمس
(3)

، وىمرة سمـ هٌػمة
(4)

وٟمصَّ أسمق  ، ومٗمل قمقدة اًمّمح٦ٌم إًمٞمف ظمالف.

                                                 
(:٦ٌَّم: يم٤من ُم٘مّدُم٤م قمغم مجٞمع ؿمٕمراء هذيؾ سم٘مّمٞمدشمف اًمتل ي٘مقل ومٞمٝم٤م  ( وي٘م٤مل اؾمٛمف ظم٤مًمد سمـ ظمقيٚمد. ىم٤مل قمٛمر سمـ ؿم

ٌتٝم٤م  واًمٜمَّٗمس راهم٦ٌم إذا رهمَّ

 

 وإذا شمردَّ إمم ىمٚمٞمؾ شم٘مٜمع ۞

ًمف: سمٚمٖمٜم٤م أنَّ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  وذيمر اسمـ قمٌد اًمؼم أنَّ اسمـ إؾمح٤مق روى هذا اخلؼم قمـ أيب  أيم٤مم، وأوَّ

قمٚمٞمؾ، وم٤مؾمتِمٕمرت طمرسم٤م وسم٧مُّ سم٠مـمقل ًمٞمٚم٦م ٓ يٜمج٤مب دجيقره٤م، وٓ يٓمٚمع ٟمقره٤م، طمتك إذا يم٤من ىمرب اًمًحر أهمٗمٞم٧م 

 ومٝمتػ يب ه٤مشمػ ي٘مقل:

 ظمٓم٥م أضمّؾ أٟم٤مخ سم٤مإلؾمالم

 

 سملم اًمٜمّخٞمؾ وُمٕم٘مؾ أـم٤مم ۞

 ىميض اًمٜمٌّل حمّٛمد ومٕمٞمقٟمٜم٤م 

 

ُمقع قمٚمٞمف سم٤مًمتًِّج٤مم ۞  شمذري اًمدُّ

ومذيمر ىمّمتف، وومٞمف أٟمف وضمد اًمٜمٌّل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ُمٞمًت٤م ومل يٖمًؾ سمٕمد، وىمد ظمال سمف أهٚمف، وذيمر ؿمٝمقده ؾم٘مٞمٗم٦َم سمٜمل  

( /0.)اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م ؾمٜم٦م ٟمحق ؾمٌع وقمنميـ ؾم٤مقمدة وؾمًمقمف ظمٓم٦ٌَم أيب سمٙمر. شمقذم ذم ظمالوم٦م قمثًمن ذم
(:اؾمٛمف )  هالل سمـ قمٌد اهلل، ويٕمرف سم٤مسمـ ظمٓمؾ، وىمٞمؾ: هالل سمـ ظمٓمؾ سمـ قمٌد اهلل، وىمٞمؾ: قمٌد اًمٕمزى سمـ ظمٓمؾ، هق

اًمذي شمٕمٚمؼ سم٠مؾمت٤مر اًمٙمٕم٦ٌم، ومُ٘متِؾ. أؾمٚمؿ اسمـ ظمٓمؾ وه٤مضمر إمم اعمديٜم٦م، اؾمتٕمٛمٚمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم 

ًمف ـمٕم٤مًُم٤م أُمره سمّمٜمٕمتف، وم٘متٚمف، صمؿ ظم٤مف أن ُي٘مَتؾ، اًمّمدىم٦م، وأصحٌف رضماًل خيدُمف، ومٖمْم٥م قمغم رومٞم٘مف ًمٙمقٟمف مل يّمٜمع 

وم٤مرشمد، واؾمت٤مق إسمؾ اًمّمدىم٦م، وأٟمف يم٤من ي٘مقل اًمِمٕمر هيجق سمف رؾمقَل اهلل، وي٠مُمر ضم٤مريت٤مه أن شمٖمٜمٞم٤م سمف، ومٝمذا ًمف صمالث 

ٛمٞم٦م . واًمّم٤مرم اعمًٚمقل ٓسمـ شمٞم/ضمرائؿ ُمٌٞمح٦م ًمٚمدم: ىمتُؾ اًمٜمٗمس، واًمردُة، واهلج٤مُء. )راضمع: اعمٖم٤مزي ًمٚمقاىمدي 

/)
(ا )م: سمـ ُمٕمديٙمرب ٕؿمٕم٨م سمـ ىمٞمس( اًمٙمٜمدي0 أُمػم يمٜمدة ذم اجل٤مهٚمٞم٦م واإلؾمالم. يم٤مٟم٧م إىم٤مُمتف ذم ،)هـ

طميُمقت، ووومد قمغم اًمٜمٌل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕمد فمٝمقر اإلؾمالم ذم مجع ُمـ ىمقُمف، وم٠مؾمٚمؿ، وؿمٝمد اًمػمُمقك 

سمٓمقن يمٜمدة ُمـ شم٠مدي٦م اًمزيم٤مة، ومتٜمحك وازم طميُمقت وم٠مصٞم٧ٌم قمٞمٜمف. وعم٤م وزم أسمق سمٙمر اخلالوم٦م اُمتٜمع إؿمٕم٨م وسمٕمض 

سمٛمـ سم٘مل قمغم اًمٓم٤مقم٦م ُمـ يمٜمدة، وضم٤مءشمف اًمٜمجدة ومح٤مس طميُمقت، وم٤مؾمتًٚمؿ إؿمٕم٨م وومتح٧م طميُمقت قمٜمقة، 

ضمف أظمتف أم ومروة، وم٠مىم٤مم ذم اعمديٜم٦م  وأرؾمؾ إؿمٕم٨م ُمقصمقىًم٤م إمم أيب سمٙمر ذم اعمديٜم٦م ًمػمى ومٞمف رأيف، وم٠مـمٚم٘مف أسمق سمٙمر وزوَّ

ىم٤مئع وأسمغم اًمٌالء احلًـ. صمؿ يم٤من ُمع ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ذم طمروب اًمٕمراق. وعم٤م آل إُمر إمم قمكم يم٤من وؿمٝمد اًمق

(./إؿمٕم٨م ُمٕمف يقم صٗملم، قمغم راي٦م يمٜمدة. وطمي ُمٕمف وىمٕم٦م اًمٜمٝمروان. )إقمالم، ًمٚمزريمكم 
( )٤مت وأرسم٤مب ف: إٟمف يم٤من ًمٜم٤م رسمَّ سمـ قم٤مُمر سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ ىمِمػم. أشمك اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل ًم ىمرة سمـ هٌػمة

ٟمٕمٌدهـ ُمـ دون اهلل، ومٌٕمثؽ اهلل ومدقمقٟم٤مهـ ومٚمؿ جيٌـ، وؾم٠مًمٜم٤مهـ ومٚمؿ يٕمٓملم، وضمئٜم٤مك ومٝمداٟم٤م اهلل. وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
، /، و/)اٟمٔمر:اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م  ٞمٗم٦م واًمِم٤مومٕمل قمغم أن اًمردة حمٌٓم٦م ًمٚمّمح٦ٌم اًم٤ًمسم٘م٦م.طمٜم

 (.اًمقؾمٞمط ذم قمٚمقم وُمّمٓمٚمح احلدي٨م، ص: و ، ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت./و

اًمتٕمريػ اًم٤ًمسمؼ ًمٚمّمح٤ميب يٕمدُّ ىمرة سمـ هٌػمة وإؿمٕم٨م سمـ ىمٞمس ُمـ  ًمٙمـ ذم وقء

اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم صحٞمحٞمٝمًم طمدي٨م إؿمٕم٨م سمـ ىمٞمس، وروى  اًمّمح٤مسم٦م، وىمد روى

طمدي٨م ىمرة سمـ هٌػمة. ىم٤مل احل٤مومظ  «ؿمٕم٥م اإليًمن»واًمٌٞمٝم٘مل ذم  «اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم»اًمٓمؼماين ذم 

ويدظمؾ ومٞمف ُمـ ارشمدَّ وقم٤مد إمم اإلؾمالم ىمٌؾ أن يٛمقت، ؾمقاء اضمتٛمع سمف صغم اهلل » اسمـ طمجر:

حٞمح اعمٕمتٛمد. واًمِمؼُّ إول ٓ ظمالف ذم دظمقًمف. قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمرة أظمرى أم ٓ، وهذا هق اًمّم

إلـم٤ٌمق أهؾ احلدي٨م قمغم قمدِّ إؿمٕم٨م  وأسمدى سمٕمْمٝمؿ ذم اًمِمؼ اًمث٤مين اطمتًمًٓ، وهق ُمردود

سمـ ىمٞمس ذم اًمّمح٤مسم٦م، وقمغم ختري٩م أطم٤مديثف ذم اًمّمح٤مح واعم٤ًمٟمٞمد، وهق ممـ ارشمدَّ صمؿ قم٤مد إمم 

قمغم إصح اعمخت٤مر قمٜمد اعمح٘م٘ملم،  اإلؾمالم ذم ظمالوم٦م أيب سمٙمر. وهذا اًمتٕمريػ ُمٌٜمل  

، /، و/)اٟمٔمر: اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م .شيم٤مًمٌخ٤مري، وؿمٞمخف أمحد سمـ طمٜمٌؾ، وُمـ شمٌٕمٝمًم

 .، ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت(/و

وأُم٤م ُمـ ارشمد صمؿ قم٤مد إمم اإلؾمالم ذم طمٞم٤مشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وًم٘مٞمف، وم٤مًمّمح٦ٌم قم٤مئدة 

.ٌد اهلل سمـ أيب هحيمٕم ،إًمٞمف سم٤مإلمج٤مع
(1)

  

 وُمـ اجلدير سم٤مًمذيمر هٜم٤م أُمران: 

إول: هؾ يٙمٗمل ًم٘م٤مء إـمٗم٤مل همػم اعمٛمٞمزيـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اًمّمح٤مسمٞم٦م  

أم ٓ؟ ُمثؾ قمٌد اهلل سمـ احل٤مرث سمـ ٟمقومؾ اًمذي وًمَِد ىمٌؾ ووم٤مة اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 وؾمٚمؿ ومحٜمَّٙمف، ودقم٤م ًمف. سمٕم٤مُملم، وضملء سمف إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف 

وىم٤مل  ٓسمد ُمـ اًمتٛمٞمٞمز ذم اًمٚم٘م٤مء. ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ومٞمف قمغم ُمذهٌلم:

                                                                                                                           
ٌ  »صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ:  . وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، ايمًٜمل صمقسملم ىمد ًمًٌتٝمًم، ومٙم٤ًمه. وذيمر ذم يمت٤مب ش٤مأومٚمح ُمـ رزق ًم

٤م إمم أيب سمٙمر، وم٤مقمتذر قمـ ارشمداده ُمع ُمـ ارشمد ُمـ سمٜمل ىمِمػم، صمؿ أهه ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد، وسمٕم٨م سمف ُمقصم٘مً  ارشمدَّ أٟمف  شاًمردة»

(./ذم اًم٤ٌمـمـ، وم٠مـمٚمؼ. )اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م  سم٠مٟمف يم٤من ًمف ُم٤مل ووًمد، ومخ٤مف قمٚمٞمٝمؿ ومل يرشمدَّ 
(:( يم٤من قمٌد اهلل سمـ ؾمٕمد سمـ أيب اًمنح )مُمـ قمٔمًمء ىمريش )و قم٘مالئٝمؿ، أؾمٚمؿ ىمٌؾ ومتح ُمٙم٦م، ويمت٥م اًمقطمل  هـ

ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، صمؿ ارشمد قمـ اإلؾمالم، ويم٤من أطمد إرسمٕم٦م اًمذيـ أهدرت دُم٤مؤهؿ. وأظمذ قمثًمن ريض 

اهلل قمٜمف قمٌد اهلل سمـ ؾمٕمد ُمٕمف إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومت٤مب، وأقمٚمـ إؾمالُمف ُمـ ضمديد، وؿمٗمع ًمف قمثًمن 

. /0 قمٜمف، طمتك ىمٌؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إؾمالُمف سمٕمد شم٠مُمؾ وشمردد، وقمٗم٤م قمٜمف. )أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ريض اهلل

(. وًمف جم٤مهدات يمٌػمة سمٕمد إؾمالُمف ذم اًمٗمتقطم٤مت، وظمدُم٦م اإلؾمالم.و وؾمٜمـ أيب داود، رىمؿ:



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 يٚمزم ذًمؽ.  آظمرون : ٓ

ًمف وٕسمٞمف صح٦ٌم. وىمٞمؾ: » ذم شمرمج٦م قمٌد اهلل سمـ احل٤مرث: «أؾمد اًمٖم٤مسم٦م» ىم٤مل اسمـ إصمػم ذم

غم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمًٜمتَلم، وأيت سمف ُوًمِد ىمٌؾ ووم٤مة اًمٜمٌل ص ...٤م وٕسمٞمف صح٦ٌم،إن ًمف إدرايمً 

 (/0)أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ش.رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومحٜمٙمف ودقم٤م ًمف

ذيمره اسمـ قمٌد اًمؼم ذم   ، أيت سمف ومحٜمٙمف ودقم٤م ًمف» وىم٤مل احل٤مومظ اًمٕمالئل اًمدُمِم٘مل:

 (0)ضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ ، ص .ش، وطمديثف ُمرؾمؾ ىمٓمٕم٤م ، سمؾ وٓ رؤي٦م ، وٓ صح٦ٌم ًمف اًمّمح٤مسم٦م ًمذًمؽ

اسمـ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف  –اًمٔم٤مهر أن اًمّمح٤مسمٞم٦م يٙمٗمل ومٞمٝم٤م جمرد اًمٚم٘م٤مء، وم٢مسمراهٞمؿ 

ه اسمـ قمٌد اًمؼم واسمـ  -وؾمٚمؿ اًمذي شمقذم قمـ قمٛمر يٌٚمغ ؾمٌٕم٦م قمنم أو صمًمٟمٞم٦م قمنم ؿمٝمرا قَمدَّ

إصمػم وهمػممه٤م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م. وأُم٤م اشمّم٤مل إؾمٜم٤مد طمدي٨م هذا اًمّمح٤ميب سم٤مًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف 

وقمٚمٞمف يٓمٚمؼ يمثػم ُمـ اعمحدصملم وأهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم  ُمـ اًمتٛمٞمٞمز قمٜمد اًمٚم٘م٤مء.وؾمٚمؿ ومالسمد ًمف 

صح٦ٌم » أويٓمٚم٘مقن .«ًمف رؤي٦م» إـمٗم٤مل اًمذيـ وىمع قمٚمٞمٝمؿ ٟمٔمُر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ًمٞم٧ًم صح٦ٌم اًمرؤي٦م ُٕمث٤مل ه١مٓء إـمٗم٤مل صح٦ٌم  ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: .«ُم٘مٞمدة سم٤مًمرؤي٦م

قمـ إؾمحؼ سمـ ُمٜمّمقر ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمٞمحٞمك: حمٛمد » اسمـ أيب طم٤مشمؿ:وىم٤مل  (/-)ومتح اًم٤ٌمریاًمرواي٦م.

وىم٤مل ذم ـم٤مرق سمـ  ()اعمراؾمٞمؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ، صش.سمـ طم٤مـم٥م ًمف رؤي٦م أو صح٦ٌم؟ ىم٤مل: رؤي٦م

ؾمئؾ أيب قمـ قمٌد » :وىم٤مل ()اعمراؾمٞمؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ، ص .شًمف رؤي٦م وًمٞم٧ًم ًمف صح٦ٌم» ؿمٝم٤مب:

وىم٤مل ذم ( )اعمراؾمٞمؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ، صش. ٓ، ًمف رؤي٦م اًمرمحـ سمـ قمثًمن اًمتٞمٛمل: ًمف صح٦ٌم؟ ىم٤مل:

أدرك اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهق صٌل، ًمٞم٧ًم ًمف صح٦ٌم، وًمف » حمٛمقد سمـ اًمرسمٞمع:

وٓ صح٦ٌم ًمٕمٌد » وىم٤مل ذم قمٌد اًمرمحـ سمـ احل٤مرث اعمخزوُمل: (/)اجلرح واًمتٕمديؾ ش.رؤي٦م

وىم٤مل ذم حمٛمد سمـ أيب سمٙمر  (/الم اًمٜمٌالء )ؾمػم أقمش.اًمرمحـ، سمؾ ًمف رؤي٦م، وشمٚمؽ صح٦ٌم ُم٘مٞمدة

مل يث٧ٌم ًمف أزيد ُمـ » ىم٤مل ذم ُمروان سمـ احلٙمؿ:و )شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م(.شأسمق اًم٘م٤مؾمؿ ًمف رؤي٦م» اًمّمديؼ:

ويمذًمؽ يمثػم ُمـ صٌٞم٤من اًمّمح٤مسم٦م رأوا »ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ رضم٥م: و (/0اإلص٤مسم٦م )ش.اًمرؤي٦م

 ،رواي٤مهتؿ قمٜمف ُمرؾمٚم٦م، يمٓم٤مرق سمـ ؿمٝم٤مباًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومل يّمح هلؿ ؾمًمع، وم

 (.)ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذي ٓسمـ رضم٥م، ص. شوهمػمه

أم يٙمٗمل اًمٚم٘م٤مء  ٤م: هؾ يِمؽمط ذم اًمّمح٤مسمٞم٦م اًمٚم٘م٤مء طم٤مل اًمٜمٌقة،مم٤م جيدر سم٤مًمذيمر صم٤مٟمٞمً 

وقمٚمٞمف مل ُيٕمدَّ اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ  ٓسمد ُمـ اًمٚم٘م٤مء طم٤مل اًمٜمٌقة. ؟ اظمتٚمٗمقا ومٞمف قمغم ىمقًملم: ىمٞمؾ:ىمٌٚمٝم٤م



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 يٙمٗمل اًمٚم٘م٤مء ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م ذم اًمّمح٤مسمٞم٦م. هلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م. وىمٞمؾ:اًمرؾمقل صغم ا

ومزيد سمـ قمٛمرو سمـ ٟمٗمٞمؾ اًمذي يم٤من قمغم اًمٞمٝمقدي٦م أو اًمٜمٍماٟمٞم٦م وشمؼمأ ُمـ قم٤ٌمدة إصٜم٤مم، ويم٤من 

وًم٘مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمٌؾ  يٓمٚم٥م اًمديـ احلؼ، وَيُٕمدُّ اًمديـ اإلسمراهٞمٛمل ديٜمَف،

ه أهؾ   واسمـ إصمػم ذم «ُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦م» ذيمره اسمـ ىم٤مٟمع ذم اًمٕمٚمؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م.اًمٌٕمث٦م، قَمدَّ

  .«اإلص٤مسم٦م» واسمـ طمجر ذم ،«أؾمد اًمٖم٤مسم٦م»
وأُم٤م قمد   ٕٟمف يِمؽمط اًمٚم٘م٤مء قمغم اإليًمن، واًمذي يؽمضمح أن اًمٚم٘م٤مء ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م همػم يم٤مٍف؛

وجيزم سم٠مٟمف  سمراهٞمٛمل،زيد سمـ قمٛمرو سمـ ٟمٗمٞمؾ ذم اًمّمح٤مسم٦م ومػمضمع إمم أٟمف يم٤من ىم٤مئًًم قمغم اًمديـ اإل

ىم٤مل ؛ ومُٕمدَّ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م شمقؾمًٕم٤م أو جم٤مًزا وؾمٞم١مُمـ سمف، ؾمٞمٌٕم٨م ٟمٌل آظمر اًمزُم٤من قمًم ىمري٥م،

زيد سمـ قمٛمرو ذيمره اًمٌٖمقّي، واسمـ ُمٜمدة، وهمػممه٤م ذم اًمّّمح٤مسم٦م، وومٞمف ٟمٔمر، » احل٤مومظ اسمـ طمجر:

اًمّّمح٤ميب،  ٕٟمف ُم٤مت ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م سمخٛمس ؾمٜملم، وًمٙمٜمف جيلء قمغم أطمد آطمتًمًملم ذم شمٕمريػ

هؾ يِمؽمط ذم يمقٟمف ُم١مُمٜم٤ًم سمف أن  ،وهق أٟمف ُمـ رأى اًمٜمٌّل صغّم اهللَّ قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ُم١مُمٜم٤م سمف

شم٘مع رؤيتف ًمف سمٕمد اًمٌٕمث٦م ومٞم١مُمـ سمف طملم يراه أو سمٕمد ذًمؽ، أو يٙمٗمل يمقٟمف ُم١مُمٜم٤م سمف أٟمف ؾمٞمٌٕم٨م 

 (/0)اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م . شيمًم ذم ىمّّم٦م هذا وهمػمه؟

وهق أٟمف ًمق ًم٘مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م، وأؾمٚمؿ  وضمُف آظمر،وُُيتٛمؾ هٜم٤م 

ومٛمـ يِمؽمط اًمرؤي٦م طم٤مل اًمٌٕمث٦م مل يٕمده  سمٕمده٤م، ومل يَر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕمد اًمٌٕمث٦م،

ُمـ اضمتٛمع سمف ىمٌؾ اًمٜمٌقة صمؿ »وهق اًم٘مقل اًمراضمح، ىم٤مل قمالء اًمديـ اًمدُمِم٘مل: ُمـ اًمّمح٤مسم٦م.

يٚم٘مف، وم٢من اًمٔم٤مهر أٟمف ٓ يٙمقن صح٤مسمٞم ٤م سمذًمؽ آضمتًمع؛ ٕٟمف مل يٙمـ أؾمٚمؿ سمٕمد اعمٌٕم٨م ومل 

واًمت٘مرير واًمتحػم،  . /ٞمًػم اًمتحرير، ُٕمػم سم٤مدؿم٤مه احلٜمٗمل : شم أٟمٔمر. و /)اًمتحٌػم ذح اًمتحرير . شطمٞمٜمئذ ُم١مُمٜم٤ًم

 (/ٓسمـ أُمػم طم٤مج 

 حب اـصحابة من طالمات اإليامن، وبغضفم ضالل وؼواية: 

وٟمٕمتؼم طمٌٝمؿ قمالُم٦م قمغم اًمديـ  وظمػم، ًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ سم٠مدب واطمؽمام،ٟمذيمر ا

ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل  ٕن ُمـ أسمٖمْمٝمؿ وم٘مد وؾ. واإليًمن، و ٟمٌٖمض ُمـ أسمٖمض اًمّمح٤مسم٦م؛

ًو٤م سمٕمدي، ومٛمـ أطمٌٝمؿ ومٌحٌل أطمٌٝمؿ، رَ اهلل اهلل ذم أصح٤ميب، ٓ شمتخذوهؿ همَ »قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

ُمـ آذاهؿ وم٘مد آذاين، وُمـ آذاين وم٘مد آذى اهلل، وُمـ آذى وُمـ أسمٖمْمٝمؿ ومٌٌٖميض أسمٖمْمٝمؿ، و



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 زث رث يت ىت  نت مت زت ُّٱواهلل ي٘مقل: ()ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، رىمؿ:ش.اهلل ومٞمقؿمؽ أن ي٠مظمذه

)٧٥األخزاب/ ( َّ ىق  يف ىف يث ىث نث مث
يمًم  سم٠من ٟمٕمدهؿ ُمٕمّمقُملم ُمـ اًمذٟم٥م، أو ٟمٜمزهلؿ ُمٜمزًم٦م إًمقهٞم٦م، ذم طمٌٝمؿ، اٟمٖمٚمقوٓ

 ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ٕهؾ اًمٙمت٤مب: قهٞم٦م واًمٜمٌقة ًمٕمكم ريض اهلل قمٜمف.ادقمك همالة اًمرواومض إًم

اًمٚمٝمؿ إٓ أن اًمّمح٤مسم٦م يمٚمٝمؿ ُمٖمٗمقرون  (١٥١النساء/ ) َّ حم جم يل ىل مل خلٱُّٱ

 وُم٘مٌقًمقن. 

وم٤مخلقارج يتؼمؤون ُمـ قمثًمن وقمكم  ٟمص اعم١مًمػ هذا ومٞمف رد قمغم اخلقارج واًمرواومض.

زًم٦م إًمقهٞم٦م واًمٜمٌقة ويٕمدوهنؿ واًمرواومض يٜمزًمقن سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ُمٜم ريض اهلل قمٜمٝمًم،

ويٌٖمْمقن ُمٕمٔمؿ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،  ويٖمٚمقن ذم ادقم٤مء طم٥م أهؾ اًمٌٞم٧م، ُمٕمّمقُملم.

   ويتؼمؤون ُمٜمٝمؿ.

روى اإلُم٤مم اًمثٕمٚمٌل ذم شمٗمًػمه سم٢مؾمٜم٤مده قمـ قم٤مُمر سمـ ذاطمٞمؾ اًمِمٕمٌل أٟمف ىم٤مل عم٤مًمؽ سمـ 

ًمٞمٝمقد: ُمـ ظمػم أهؾ وم٤موٚم٧م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى قمغم اًمراومْم٦م سمخّمٚم٦م، ؾمئٚم٧م ا» ُمٖمقل:

ُمّٚمتٙمؿ؟ وم٘م٤مًمقا: أصح٤مب ُمقؾمك. وؾمئٚم٧م اًمٜمّم٤مرى ُمـ ظمػم أهؾ ُمٚمتٙمؿ؟ وم٘م٤مًمقا: طمقارّيق 

روا سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر قمٞمًك. وؾمئٚم٧م اًمراومْم٦م: ُمـ ّذ أهؾ ُمّٚمتٙمؿ وم٘م٤مًمقا: أصح٤مب حمّٛمد، أُمِ 

ٌّقهؿ، وم٤مًمًٞمػ قمٚمٞمٝمؿ ُمًٚمقل إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ٓ شم٘مقم هلؿ راي٦م وٓ شمث٧ٌم هلؿ ىمدم ، إًمٞمٝمؿ ومً

سمًٗمؽ دُم٤مئٝمؿ وشمٗمريؼ ؿمٛمٚمٝمؿ،  َّمي خي حي جي ٰه مه ُّٱ وٓ دمٛمع هلؿ يمٚمٛم٦م،

. واٟمٔمر: 0، احلنم:/)شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌلش. وإدطم٤مض طمّجتٝمؿ، أقم٤مذٟم٤م اهلل وإي٤ميمؿ ُمـ إهقاء اعمْمّٚم٦م

 (/. وشمٗمًػم اًم٘مرـمٌل /ٓسمـ طمجر اهلٞمتٛمل  ،اعمحرىم٦م ؼاًمّمقاقم

٤م  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وُمـ آذى اًمّمح٤مسم٦م وم٘مد آذى رؾمقل اهلل صغم ويمٗم٧م هذه أي٦م ذُم 

 (٧٥األخزاب/ ) َّ ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت ٱُّٱًمٚمرواومض:

 ؽضائل اـصحابة دم ضوء اـؼرآن اـؽريم: 

أصمٜمك اهلل شمٕم٤ممم ذم يمثػم ُمـ أي٤مت قمغم اًمّمح٤مسم٦م: إٟمّم٤مر واعمٝم٤مضمريـ ريض اهلل قمٜمٝمؿ، 

وضمٕمؾ طمٌٝمؿ قمالُم٦م  ًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ،يمًم أصمٜم٧م يمثػم ُمـ إطم٤مدي٨م قمغم ا وُمـ شمٌٕمٝمؿ.

وومٞمًم يكم سمٕمض أي٤مت وإطم٤مدي٨م قمغم  قمغم اإليًمن، وسمٖمْمٝمؿ قمالُم٦م قمغم اًمٙمٗمر واًمٜمٗم٤مق.

 ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل: 



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
- :ىن من خن  جنحن يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خل ُّٱىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم 
 (٩٧الفتح/ ) َّٰذ يي ىي مي خي  حي يهجي ىه مه جه ين

- ىم مم خم  حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱو 
 َّ يي ىي مي  حيخي جي يه ىه مه جه ين ىن  من خن حن جن يم

 (١١١اتلَبة/ )

مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م ذم ىمقٍل إْذ هؿ اًم٤ًمسم٘مقن إيًمًٟم٤م وإوًمقن ٱَّمل خلُّٱواعمراد ُِمـ

ٱـأو اعمراد سم ٦م.اًمت٤مسمٕمقن وَُمـ ي٠مشمقن إمم اًم٘مٞم٤مُم َّمم خم  حمُّواعمراد ُِمـ ،زُم٤مًٟم٤م

ًمروقان، سمٞمٕم٦م ا أو أهُؾ  ،اًمٌدر أو أهُؾ  ،اًمذيـ آُمٜمقا ىمٌؾ حتقيؾ اًم٘مٌٚم٦م َّمل خلُّٱ

ك ٜموُمٕم .ـ آُمٜمقا سمٕمد سمٞمٕم٦م اًمروقان ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرامُمَ  َّٱمم خم  حمُُِّمـواعمراد 

ٓ ذم  ،يتٌٕمقهنؿ ذم اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ احلًـ :أو اعمٕمٜمك .سم٢مظمالص :أي َّٱممُّ:ىمقًمف شمٕم٤ممم

وٓ يتٝمٛمقهنؿ يمًم يٕمٞمٌٝمؿ  ،يتٌٕمقهنؿ سم٢مطم٤ًمن اًم٘مقل ومٞمٝمؿ . أو اعمٕمٜمكأظمٓم٤مءهؿ آضمتٝم٤مدي٦م

 .اًمرواومض واخلقارج

وإٟمًم خيؼم اهلل شمٕم٤ممم سمرو٤مه قمٛمـ ُي٘مؼ ُمقضم٤ٌمت اًمرو٤م  اًمرو٤م صٗم٦م ىمديٛم٦م هلل شمٕم٤ممم،و

 ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل: يٖمْم٥م قمٚمٞمف، صمؿ ٓ، ويٛمقت قمٚمٞمف ذم قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم

،  واًمرى ُمـ اهلل صٗم٦م ىمديٛم٦م ومال يرى إٓ قمـ قمٌد قمٚمؿ أٟمف يقاوم٘مف قمغم ُمقضم٤ٌمت اًمرى»

 (، ص )اًمّم٤مرم اعمًٚمقل قمٚمی ؿم٤مشمؿ اًمرؾمقل .شامل يًخط قمٚمٞمف أسمدً  وُمـ ريض اهلل قمٜمف

- يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب  زب رب ٹٱٹٱُّٱو 
 (٥٩األىفال/ ) َّىث نث مث زث رث

- خض  حض جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح ٹٱٹٱُّٱو 
 (٥٧األىفال/ ) َّ جغ مع جع مظ مضحط

- خك حك جك مق حق مف حفخف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض ٹٱٹٱُّٱو 
 (١١احلديد/ ) َّمه جه هن من  حنخن جن مم خم حم جم هل مل خل جلحل  مك لك

وإن يم٤من ُمـ اعمًٚمَّؿ  هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م سمنمت إوًملم وأظمريـ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م سم٤مجلٜم٦م،

أي: وقمد اهللَّ ًمٙمال » ىم٤مل اإلُم٤مم أسمق احلًـ اعم٤مشمريدي ذم شمٗمًػم أي٦م: اًمٗمرُق سملم ُمراشمٌٝمؿ.

 (٠/مويالت أهؾ اًمًٜم٦م )شم ش.اًمٗمري٘ملم: ُمـ أٟمٗمؼ ىمٌؾ اًمٗمتح وسمٕمده اجلٜم٦م واًمثقاب احلًـ

اعمثقسم٦م  :أي ،أي: ويمؾ واطمد ُمـ اًمٗمري٘ملم وقمد اهلل سم٤محلًٜمك» ىم٤مل اإلُم٤مم اًمرازي:و



َ قيدةَ الع َ شرحَ    0   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (0ٞمح اًمٖمٞم٥م، احلديد:)ُمٗم٤مشمش. احلًٜمك، وهل اجلٜم٦م ُمع شمٗم٤موت اًمدرضم٤مت

اعمت٘مدُمقن اعمتٜم٤مهقن اًم٤ًمسم٘مقن، واعمت٠مظمرون اًمالطم٘مقن،  :أي» وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًم٘مرـمٌل:

 . وُمثٚمف ذم روح اعمٕم٤مين(0)اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن، احلديد: ش.٤م اجلٜم٦م ُمع شمٗم٤موت اًمدرضم٤متوقمدهؿ اهلل مجٞمٕمً 

واًمٕمالُم٦م ؿمٛمس اًمديـ  واحل٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين، ٛمل،تاهلٞم ىم٤مل اسمـ طمجر

اًمّمح٤مسم٦م  :وىم٤مل اسمـ طمزم»  قمـ اسمـ طمزم:اًمًخ٤موي، وؿمٛمس اًمديـ اًمًٗم٤مريٜمل احلٜمٌكم ٟم٘ماًل 

 هل مل خل جلحل  مك لك خك حك جك مق حق مف ُّٱ٤مل شمٕم٤ممم:٤م، ىميمٚمٝمؿ ُمـ أهؾ اجلٜم٦م ىمٓمٕمً 
 حض جض مص  خص حص ٹٱٹٱُّٱو (١١احلديد/ ) َّ مه جه هن من  حنخن جن مم خم حم جم
ومث٧ٌم أن مجٞمٕمٝمؿ ُمـ أهؾ اجلٜم٦م، وأٟمف ٓ يدظمؾ  (١١١األىبياء/ ) َّ مظ حط مض خض

 ش.وهل اجلٜم٦م ،ًمٙمؾ ُمٜمٝمؿ احلًٜمك ٧مأطمد ُمٜمٝمؿ اًمٜم٤مر، ٕهنؿ اعمخ٤مـمٌقن سم٤مٔي٦م إومم اًمتل أصمٌت

 (/. ًمقاُمع إٟمقار اًمٌٝمٞم٦م /. ومتح اعمٖمٞم٨م/. آص٤مسم٦م /0-0اعمحرىم٦م  )اًمّمقاقمؼ

-  :ىمًؿ ااهلل شمٕم٤ممم مجٞمع أهؾ اإليًمن ذم ؾمقرة احلنم قمغم صمالث ـمٌ٘م٤مت 

- :مج  حج مث هت مت خت حت جت ُّٱاعمٝم٤مضمريـ، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم 
(٦احلرش/ ) َّ مص خص  حص خسمس حس جس مخ جخ مح جح

-:حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض ُّٱإٟمّم٤مر، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم 
(٧احلرش/ ) َّ ملهل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف خف
-،حم جم يل ىل مل خل ُّٱىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: اعمًٚمٛملم سمٕمد اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر 
 َّ خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم

(١١احلرش/ )
- :خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من ٱُّٱوىم٤مل شمٕم٤ممم 
 (١١١آل عهران/ ) َّىي مي

 هذه أي٦م. مج٤مقم٦م شمثٜمك قمٚمٞمٝم٤م واعمحدصمقن قمغم أن اًمّمح٤مسم٦م هؿ أول  واشمٗمؼ اعمٗمنون

 ،وم٠مصم٧ٌم اهلل هلؿ اخلػمي٦م قمغم ؾم٤مئر إُمؿ» ٛمل حت٧م هذه أي٦م:تىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر اهلٞم

وٓ رء يٕم٤مدل ؿمٝم٤مدة اهلل هلؿ سمذًمؽ، ٕٟمف شمٕم٤ممم أقمٚمؿ سمٕم٤ٌمده وُم٤م اٟمٓمقوا قمٚمٞمف ُمـ اخلػمات 

شمٕم٤ممم، وم٢مذا ؿمٝمد شمٕم٤ممم ومٞمٝمؿ سم٠مهنؿ ظمػم إُمؿ وضم٥م قمغم يمؾ  وهمػمه٤م؛ سمؾ ٓ يٕمٚمؿ ذًمؽ همػمه

أطمد اقمت٘م٤مد ذًمؽ واإليًمن سمف وإٓ يم٤من ُمٙمذسم٤م هلل ذم إظم٤ٌمره، وٓ ؿمؽ أن ُمـ ارشم٤مب ذم طم٘مٞم٦م 

 .، ط: اًمرؾم٤مًم٦م(/0)اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م  ش.ا سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملمرء مم٤م أظمؼم اهلل أو رؾمقًمف سمف يم٤من يم٤مومرً 
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- :ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱوىم٤مل شمٕم٤ممم ٌّ  ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ 
 (١٧١ابلقرة/ ) َّزئ رئ

 هذه أي٦م.مج٤مقم٦م شمثٜمك قمٚمٞمٝم٤م هؿ أول واشمٗمؼ اعمٗمنون واعمحدصمقن قمغم أن اًمّمح٤مسم٦م 

واًمّمح٤مسم٦م ذم هذه أي٦م واًمتل ىمٌٚمٝم٤م هؿ »ٛمل حت٧م هذه أي٦م:تىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر اهلٞم

وم٤مٟمٔمر إمم يمقٟمف  ،اعمِم٤مومٝمقن هبذا اخلٓم٤مب قمغم ًم٤ًمن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طم٘مٞم٘م٦م

شمٕم٤ممم ظمٚم٘مٝمؿ قمدوٓ وظمٞم٤مًرا ًمٞمٙمقٟمقا ؿمٝمداء قمغم سم٘مٞم٦م إُمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وطمٞمٜمئذ ومٙمٞمػ 

يًتِمٝمد اهلل شمٕم٤ممم سمٖمػم قمدول أو سمٛمـ ارشمدوا سمٕمد ووم٤مة ٟمٌٞمٝمؿ إٓ ٟمحق ؾمت٦م أٟمٗمس ُمٜمٝمؿ يمًم 

 ، ط: ُم١مؾم٦ًم  اًمرؾم٤مًم٦م، ًمٌٜم٤من(/0)اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م  ش.زقمٛمتف اًمراومْم٦م

- ٰرٰى  ٰذ يي ىي مي خي حي جي ٱُّٱمم:وىم٤مل شمٕم٤م ٌّ ٍّ َّ ُّ 
 (٦اتلدريم/ ) َِّّ

ومآُمٜمٝمؿ اهلل ُمـ ظمزيف، وٓ ي٠مُمـ ُمـ » ٛمل حت٧م هذه أي٦م:تىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر اهلٞم

ظمزيف ذم ذًمؽ اًمٞمقم إٓ اًمذيـ ُم٤مشمقا واهلل ؾمٌح٤مٟمف ورؾمقًمف قمٜمٝمؿ راض، وم٠مُمٜمٝمؿ ُمـ اخلزي 

٤م قمٜمٝمؿ، أن اهلل مل يزل راوٞمً سيح ذم ُمقهتؿ قمغم يمًمل اإليًمن وطم٘م٤مئؼ اإلطم٤ًمن، وذم 

 ، ط: ُم١مؾم٦ًم  اًمرؾم٤مًم٦م، ًمٌٜم٤من(/0-0)اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م . شويمذًمؽ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

0- :حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن ُّٱوىم٤مل شمٕم٤ممم 
 مج حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ

  مظ حط مض خض جضحض مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح
 (اتلَبة) َّ من خن  حن جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل

ذيمر اهلل شمٕم٤ممم أرسمًٕم٤م ُمـ ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م  هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م شمتٕمٚمؼ سمٖمزوة طمٜملم.

 اعمِم٤مريملم ذم همزوة طمٜملم: 

- .أُمدهؿ سم٤معمالئٙم٦م 

- .أٟمزل قمٚمٞمٝمؿ اًمًٙمٞمٜم٦م
- .أُمدهؿ سمجٞمش ُمـ اًمٖمٞم٥م
-  .ىمٌؾ شمقسم٦م ُمـ ىمٍم ومٞمٝم٤م 

- :نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب ُّٱوىم٤مل شمٕم٤ممم 
 (٦ – ٥احلجرات/ ) َّىك مك لك اك  يق ىق يف ىف ىثيث
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 ؽضائل اـصحابة دم ضوء األحاديث: 

-  :ظمػم أُمتل ىمرين، صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ، صمؿ اًمذيـ »ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 (. صحٞمح ُمًٚمؿ، رىمؿ:0)صحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ:ش. يٚمقهنؿ

 ٚمٞمف. صمؿ اًم٘مرن اًمذي ي ،صمؿ اًم٘مرن اًمذي يٚمٞمف اًمّمح٤مسم٦م، :أي ،ظمػم اًمٜم٤مس ىمرين أي:

 :أي ظمػم اًمٜم٤مس ىمرين وهق اًمّمح٤مسم٦م، صمؿ ُمـ شمٌٕمٝمؿ ذم اإليًمن واًمٞم٘ملم، أو اعمٕمٜمك:

 أشم٤ٌمع اًمت٤مسمٕملم.  :أي ،اًمت٤مسمٕملم، صمؿ ُمـ شمٌٕمٝمؿ

-  وقمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

)ُمّمٜمػ ش. صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿأيمرُمقا أصح٤ميب؛ وم٢مهنؿ ظمٞم٤مريمؿ، صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ، »خيٓم٥م وم٘م٤مل: 

 ، وإؾمٜم٤مده صحٞمح(. وإطم٤مدي٨م اعمخت٤مرة ًمٚمٛم٘مدد، رىمؿ:. وُمًٜمد قمٌد سمـ محٞمد، رىمؿ:00قمٌد اًمرزاق، رىمؿ:

-  :إن اهلل اظمت٤مر »وقمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ُمـ أصح٤ميب أرسمٕم٦م أسم٤م سمٙمر  أصح٤ميب قمغم مجٞمع اًمٕم٤معملم ؾمقى اًمٜمٌٞملم واعمرؾمٚملم، واظمت٤مر زم

وقمٛمر وقمثًمن وقمٚمٞم٤م ومجٕمٚمٝمؿ ظمػم أصح٤ميب، وذم أصح٤ميب يمٚمٝمؿ ظمػم، واظمت٤مر أُمتل قمغم ؾم٤مئر 

ٓسمـ أيب َزَُمٜمِٜملم،  ،. وأصقل اًمًٜم٦م. ويمِمػ إؾمت٤مر قمـ زوائد اًمٌزار، رىمؿ:)اًمنميٕم٦م ًممضمري، رىمؿ:ش. إُمؿ

. وإؾمٜم٤مده صحٞمح يمًم ىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه ًمًٜم٦م واجلًمقم٦م، رىمؿ:. واًمالًمٙم٤مئل ذم ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ ارىمؿ:

(/0 :وىم٤مل اهلٞمثٛمل .)«جمٛمع اًمزوائد «رواه اًمٌزار، ورضم٤مًمف صم٘م٤مت، وذم سمٕمْمٝمؿ ظمالف(.0/) 

-  :أصح٤ميب أُمٜم٦م ُٕمتل، وم٢مذا ذه٥م أصح٤ميب أشمك »وىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 (ىمؿ:)صحٞمح ُمًٚمؿ، ر .شأُمتل ُم٤م يققمدون

- :قن ؾمٌٕملم أُم٦م، أٟمتؿ ظمػمه٤م وأيمرُمٝم٤م » وىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمتؿ شُمتِٛمُّ

. واعمًتدرك ًمٚمح٤ميمؿ، . واسمـ ُم٤مضمف، رىمؿ:«هذا طمدي٨م طمًـ»، وىم٤مل اًمؽمُمذي: 00)ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، رىمؿ:ش. قمغم اهلل

 . وىم٤مل احل٤ميمؿ: صحٞمح اإلؾمٜم٤مد. وواوم٘مف اًمذهٌل(رىمؿ:

-  ُم٤م »اهلل سمـ سمريدة، قمـ أسمٞمف، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: وقمـ قمٌد

)ؾمٜمـ اًمؽمُمذي،  ش.ا هلؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦ما وٟمقرً ُمـ أطمد ُمـ أصح٤ميب يٛمقت سم٠مرض إٓ سمٕم٨م ىم٤مئدً 

 . وىم٤مل اًمؽمُمذي: همري٥م وإرؾم٤مًمف أصح(.رىمؿ:

-  :أٟمٗمؼ ُمثؾ ٓ شمًٌقا أصح٤ميب، ومٚمق أن أطمديمؿ »وىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

٤ًٌم ُم٤م سمٚمغ ُمد أطمدهؿ، وٓ ٟمّمٞمٗمف  (0. صحٞمح ُمًٚمؿ، رىمؿ:)صحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ: ش.أطمد ذه
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 مجقع اـصحابة: «: ال تسبوا أصحايب»ادراد بلصحايب دم 

ىمقل اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هذا خيص ُمقوٕم٤م  ي٘مقل اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اهلرري:

ؾم٥مَّ قمٌد اًمرمحـ  -اًمذي أؾمٚمؿ سمٕمد صٚمح احلديٌٞم٦م– سمٕمٞمٜمف، سم٠من ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد ريض اهلل قمٜمف

شمًٌقا  ٓ» وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ،-وهق ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم إوًملم–سمـ قمقف 

وجيقز ؾم٥م ُمـ أؾمٚمؿ ومٞمًم سمٕمد ، جيقز ؾم٥م اًم٤ًمسم٘ملم إوًملم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ومال .«أصح٤ميب

ٞمف ُم١مُمٜم٤ًم سمف، إٟمًم يٕمٜمل سمف هذا احلدي٨م ٓ يريد سمف اًمرؾمقل يمؾ ُمـ ًم٘م» وإًمٞمؽ ٟمّمف: ُمٜمٝمؿ.

اًم٤ًمسم٘ملم إوًملم ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر يم٤مًمٕمنمة اعمٌنميـ سم٤مجلٜم٦م وهمػمهؿ...، ُمـ فمـ أن 

هذا احلدي٨م قم٤مم ذم مجٞمع أومراد اًمّمح٤مسم٦م ومٝمق ضمٝمؾ ُمٜمف سم٤محل٘مٞم٘م٦م اًمتل أراده٤م رؾمقل 

ٜمٞم٦م سمنمح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م، ًمٕمٌد اهلل اهلرري، ش.اهلل ًُّ  (-ص)إفمٝم٤مر اًمٕم٘مٞمدة اًم

 أُمقر ختص احلدي٨م اعمذيمقر: 

- صحٞمح اًمٌخ٤مري، وؾمٜمـ أيب داود، وؾمٜمـ اًمؽمُمذي، مل يذيمر ُمٕمٔمؿ يمت٥م احلدي٨م( 

 وُمًٜمد أيب داود اًمٓمٞم٤مًمز، وصحٞمح اسمـ طم٤ٌمن، واًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٜم٤ًمئل، وؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف،

ؿ إوؾمط واًمٓمؼماين ذم اعمٕمج واعمّمٜمػ ٓسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، أمحد، وُمًٜمد اجلٕمد، اسمـوُمًٜمد 

 وآقمت٘م٤مد، وؿمٕم٥م اإليًمن وهمػمه٤م( واًمدقم٤مء، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى،، واعمٕمجؿ اًمّمٖمػم

يمًم أن ؿم٤مرطمل احلدي٨م ذيمروا ذم  ؾم٥ٌم ورود هذا احلدي٨م مم٤م يدل قمغم أن احلٙمؿ قم٤مم.

 جيقز اًمٓمٕمـ وآٟمت٘م٤مص ُمـ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م.  ذطمف أٟمف ٓ

- شمذيمر  ي٤مت ذم ؾم٥ٌم ورود هذا احلدي٨م.شمذيمر يمت٥م احلدي٨م واًمت٤مريخ أرسمع روا

روايت٤من وم٘مط أن ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد ريض اهلل قمٜمف ؾم٥مَّ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف ًم٥ًٌم ُمـ 

  :وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذًمؽ إؾم٤ٌمب.

قمـ أيب ؾمٕمٞمد، ىم٤مل: يم٤من سملم ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد، وسملم قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف رء، ومًٌف 

)صحٞمح ُمًٚمؿ، ...ش. ا ُمـ أصح٤ميبٓ شمًٌقا أطمدً »اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ظم٤مًمد، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم 

 (رىمؿ:

قمـ أيب هريرة ىم٤مل: وىمع سملم قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف وظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد سمٕمض ُم٤م يٙمقن سملم 

دقمقا زم أصح٤ميب وم٢من أطمديمؿ ًمق أٟمٗمؼ ُمثؾ »اًمٜم٤مس، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

٤ًٌم مل يدرك ُمد أطمدهؿ وٓ   (/ٓسمـ قم٤ًميمر  ،)شم٤مريخ دُمِمؼش.ٟمّمٞمٗمفأطمد ذه
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وهق أن ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل  ،٤م أيمثروشمٗمٞمد اًمروايت٤من إظمري٤من شمقوٞمحً 

  :« شمًتٓمٞمٚمقن قمٚمٞمٜم٤م سم٠مي٤مم ؾمٌ٘متٛمقٟم٤م هب٤م»: ريض اهلل قمٜمف ًمٕمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف
٘م٤مل ظم٤مًمد قمـ أٟمس، ىم٤مل: يم٤من سملم ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد، وسملم قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف يمالم، وم

ًمٕمٌد اًمرمحـ: شمًتٓمٞمٚمقن قمٚمٞمٜم٤م سم٠مي٤مم ؾمٌ٘متٛمقٟم٤م هب٤م، ومٌٚمٖمٜم٤م أن ذًمؽ ُذيمِر ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف 

٤م، ُم٤م سمٚمٖمتؿ دقمقا زم أصح٤ميب، ومقاًمذي ٟمٗمز سمٞمده، ًمق أٟمٗم٘متؿ ُمثؾ أطمد ذهًٌ »وؾمٚمؿ، وم٘م٤مل: 

 ، وإؾمٜم٤مده صحٞمح()ُمًٜمد أمحد، رىمؿ: .شأقمًمهلؿ

ـ سمـ قمقف وظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد يمالم، وم٘م٤مل ظم٤مًمد: ٓ قمـ احلًـ ىم٤مل: يم٤من سملم قمٌد اًمرمح

شمٗمخر قمكمَّ ي٤م اسمـ قمقف سم٠من ؾمٌ٘متٜمل سمٞمقم أو يقُملم، ومٌٚمغ ذًمؽ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، 

٤م ُم٤م أدرك دقمقا زم أصح٤ميب ومقاًمذي ٟمٗمز سمٞمده ًمق أٟمٗمؼ أطمديمؿ ُمثؾ أطمد ذهًٌ »وم٘م٤مل: 

  ، وهذا ُمرؾمؾ(/ٓسمـ قم٤ًميمر  ،)شم٤مريخ دُمِمؼ ش.ٟمّمٞمٗمٝمؿ

َ قمـ ُمٜمع ظم٤مًمد اًمقًمٞمد  يتجغم ذم وقء ه٤مشملم اًمروايتلم أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قَمؼمَّ

ًَّ  -ُمـ اًمٗمخر قمغم قمٌد اًمرمحـ سمًٌ٘مف إمم اإلؾمالم وًمٞمس اعمراد ذم احلدي٨م ُمـ  ،٥مِّ قمؼمَّ قمٜمف سم٤مًم

 وٟمحقمه٤م.  ،واًمٕمٞم٥م ،وهق اًمِمتؿ ،اًم٥ًم ُمٕمٜم٤مه اعمٕمروف

ٕم٦م اًمٜمٝم٤مر أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف سم راُمـ ظمالل هذا احلدي٨م يم٤مًمِمٛمس ذمويتجغم 

أو يّمٗمف  ،وؾمٚمؿ مل يٙمـ يّمؼم قمغم أدٟمك اٟمت٘م٤مص ُمـ أطمد أصح٤مسمف، ومْمال قمـ أن يذُمف أطمد

 سم٤مًمٔمٚمؿ واًمٌٖمل.

-  صمؿ إذا  ؛ وًمٙمـ محٚمف اًمنماح قمغم اًمٕمٛمقم.٤مؾم٥ٌم ورود هذا احلدي٨م وإن يم٤من ظم٤مًص

ئل، ومًم أقمٔمؿ أن ي٥ًم همػم آظمر سم٥ًٌم ومْمؾ ضمز صح٤ميب جيقز ٟمٙمػم صح٤ميب قمغم يم٤من ٓ

يمًم شم٘متْمٞمف دًٓم٦م  رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  أو يّمٗمف سم٤مًمٔمٚمؿ واًمٌٖمل، اًمّمح٤ميب ص٤مطم٥َم 

 اًمٜمص. 

اًمٔم٤مهر أن هذه » :...شٓ شمًٌقا أصح٤ميب» ٛمل ذم ذح طمدي٨م:تىم٤مل اسمـ طمجر اهلٞم

ٞمٕمٝمؿ ومال صمؿ اًمٙمالم إٟمًم هق ذم ؾم٥م سمٕمْمٝمؿ، أُم٤م ؾم٥م مج، احلرُم٦م صم٤مسمت٦م ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ...

 (-)اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م  ش.ؿمؽ أٟمف يمٗمر

ًٓ » وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ذح هذا احلدي٨م:  ومٞمف إؿمٕم٤مر سم٠من اعمراد سم٘مقًمف أو

ًمق أن أطمديمؿ »وإٓ وم٤مخلٓم٤مب يم٤من ًمٚمّمح٤مسم٦م، وىمد ىم٤مل: ،أصح٤مب خمّمقصقنش أصح٤ميب»



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ومٜمٝمل  أي٦م. وُمع ذًمؽ َّ جلحل  مك لك خك حك جك مق حق مف ُّٱ، وهذا يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:شأٟمٗمؼ

سمٕمض ُمـ أدرك اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وظم٤مـمٌف سمذًمؽ قمـ ؾم٥م ُمـ ؾمٌ٘مف ي٘متيض زضمر ُمـ 

)ومتح اًم٤ٌمري  .شمل يدرك اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومل خي٤مـمٌف قمـ ؾم٥م ُمـ ؾمٌ٘مف ُمـ سم٤مب إومم

/) 

احلدي٨م ٓ يدل قمغم أن اعمخ٤مـم٥م سمذًمؽ ظم٤مًمد، واخلٓم٤مب » وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٕمٞمٜمل:

ويدظمؾ ومٞمف ظم٤مًمد  ،يٌٕمد أن يٙمقن اخلٓم٤مب ًمٖمػم اًمّمح٤مسم٦م، يمًم ىم٤مًمف اًمٙمرُم٤مين ًمٚمجًمقم٦م، وٓ

٤م، واًمدقمقى سم٠مٟمف يم٤من ُمـ ٤م، ٕٟمف ممـ ؾم٥م قمغم شم٘مدير أن يٙمقن ظم٤مًمد إذ ذاك صح٤مسمٞم  أيًْم 

)قمٛمدة ش.اًمّمح٤مسم٦م اعمقضمقديـ إذ ذاك سم٤مٓشمٗم٤مق ُيت٤مج إمم دًمٞمؾ، وٓ ئمٝمر ذًمؽ إٓ ُمـ اًمت٤مريخ

 (/اًم٘م٤مري 

)ٓ شمًٌقا أصح٤ميب( ؿم٤مُمؾ عمـ ٓسمس »الُم٦م اًم٘مًٓمالين ذم ذح احلدي٨م: وىم٤مل اًمٕم

ومًٌٝمؿ طمرام ُمـ قمرُم٤مت  ،اًمٗمتـ ُمٜمٝمؿ وهمػمه، ٕهنؿ جمتٝمدون ذم شمٚمؽ احلروب ُمت٠مّوًمقن

)إرؿم٤مد .شاًمٗمقاطمش، وُمذه٥م اجلٛمٝمقر أن ُمـ ؾمٌٝمؿ يٕمزر وٓ ي٘متؾ، وىم٤مل سمٕمض اعم٤مًمٙمٞم٦م: ي٘متؾ

 (/اًم٤ًمري 

ويٛمٙمـ أن يٙمقن اخلٓم٤مب ًمألُم٦م إقمؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م طمٞم٨م »وىم٤مل اعمال قمكم اًم٘م٤مري:

قمٚمؿ سمٜمقر اًمٜمٌقة أن ُمثؾ هذا ي٘مع ذم أهؾ اًمٌدقم٦م، ومٜمٝم٤مهؿ هبذه اًمًٜم٦م. وذم ذح ُمًٚمؿ: اقمٚمؿ 

أن ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م طمرام ُمـ أيمؼم اًمٗمقاطمش، وُمذهٌٜم٤م وُمذه٥م اجلٛمٝمقر أٟمف يٕمزر، وىم٤مل 

)ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ، سم٤مب ُمٜم٤مىم٥م ش.اًمٙم٤ٌمئرسمٕمض اعم٤مًمٙمٞم٦م: ي٘متؾ. وىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض: ؾم٥م أطمدهؿ ُمـ 

 اًمّمح٤مسم٦م(

-  :اهلل اهلل ذم أصح٤ميب، ٓ شمتخذوهؿ همرًو٤م »وىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

سمٕمدي، ومٛمـ أطمٌٝمؿ ومٌحٌل أطمٌٝمؿ، وُمـ أسمٖمْمٝمؿ ومٌٌٖميض أسمٖمْمٝمؿ، وُمـ آذاهؿ وم٘مد آذاين، 

، وإؾمٜم٤مده وٕمٞمػ اًمؽمُمذي، رىمؿ: )ؾمٜمـوُمـ آذاين وم٘مد آذى اهلل، وُمـ آذى اهلل ومٞمقؿمؽ أن ي٠مظمذه. 

 جلٝم٤مًم٦م قمٌد اًمرمحـ سمـ زي٤مد(. 

-  :إذا رأيتؿ اًمذيـ يًٌقن أصح٤ميب وم٘مقًمقا: »وىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 ، وىم٤مل اًمؽمُمذي: هذا طمدي٨م ُمٜمٙمر(.)ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، رىمؿ:ش. ًمٕمٜم٦م اهلل قمغم ذيمؿ

0-  :اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم اظمت٤مرين، واظمت٤مر زم إن »وىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ا وأصٝم٤مًرا، ومٛمـ ؾمٌٝمؿ ومٕمٚمٞمف ًمٕمٜم٦م اهلل واعمالئٙم٦م أصح٤مسم٤م، ومجٕمؾ زم ُمٜمٝمؿ وزراء وأٟمّم٤مرً 
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، وىم٤مل )اعمًتدرك ًمٚمح٤ميمؿ، رىمؿ: ش.ٓ ي٘مٌؾ ُمٜمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سف وٓ قمدل ،واًمٜم٤مس أمجٕملم

 (./0/ًمٚمٓمؼماين احل٤ميمؿ: صحٞمح اإلؾمٜم٤مد. وواوم٘مف اًمذهٌل. واعمٕمجؿ اًمٙمٌػم 

-  :ُمـ ؾم٥م أصح٤ميب ومٕمٚمٞمف ًمٕمٜم٦م اهلل »وىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ًٓ واعمالئٙم٦م واًمٜم٤مس أمجٕملم، ٓ ي٘مٌؾ اهلل ُمٜمف سومً  . ومْم٤مئؾ )اًمنميٕم٦م ًممضمري، رىمؿ:ش. ٤م وٓ قمد

 طمدي٨م طمًـ سمٛمجٛمع ـمرىمف( . وهق. واًمًٜم٦م ٕيب سمٙمر اخلالل، رىمؿ:اًمّمح٤مسم٦م ًمإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ، رىمؿ:

وسمنمهتؿ  أصمٜم٧م أي٤مت وإطم٤مدي٨م اعمذيمقرة آٟمٗم٤م قمغم اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ،

وؿمددت اًمققمٞمد قمغم ؾم٥م أطمد ، وأُمرت سم٤مطمؽماُمٝمؿ وآىمتداء هبؿ، سمروقان اهلل شمٕم٤ممم واجلٜم٦م

وسمٖمْمٝمؿ قمالُم٦م قمغم  وضمٕمٚم٧م طمٌٝمؿ قمالُم٦م قمغم طم٥م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ُمٜمٝمؿ،

 اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. سمٖمض  

 ؽضائل اـصحابة دم ضوء أؾوال اـصحابة واـسؾف اـصاـح: 

 يم٤من اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح يٕمدون صح٦ٌم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٟمٕمٛم٦م يمؼمى، وٓ

وقمٚمؿ  ضملء قمٛمر ريض اهلل قمٜمف سم٠مقمرايب هج٤م إٟمّم٤مر سم٥ًٌم ُمـ إؾم٤ٌمب، يٕمدًمقهن٤م سمٌمء.

ومٚمؿ يٕم٤مشمٌف قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ومْمال قمـ ُمٕم٤مىمٌتف ٟمٔمًرا إمم  ح٤مسم٦م،قمٛمر ريض اهلل قمٜمف أٟمف ُمـ اًمّم

 صحٌتف ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. 

-  « :ًمقٓ أن ًمف صح٦ٌم ُمـ » إن قمٛمر أيت سمذًمؽ إقمرايب هيجق إٟمّم٤مر، وم٘م٤مل قمٛمر

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٙمٗمٞمتٙمٛمقه، وًمٙمـ ًمف صح٦ٌم ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

  (/0 شم٤مريخ دُمِمؼ . واسمـ قم٤ًميمر ذم)أظمرضمف اسمـ اجلٕمد سم٢مؾمٜم٤مده ذم ُمًٜمده، رىمؿ:ش. ؿوؾمٚم

رضم٤مل هذا احلدي٨م صم٘م٤مت، وىمد شمقىمػ قمٛمر ريض اهللَّ قمٜمف قمـ » ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر:

 (/)اإلص٤مسم٦م ش.ُمٕم٤مشمٌتف ومْمال قمـ ُمٕم٤مىمٌتف؛ ًمٙمقٟمف قمٚمؿ أٟمف ًم٘مل اًمٜمٌل صغّم اهللَّ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ذم ذًمؽ أسملم ؿم٤مهد قمغم أهنؿ يم٤مٟمقا » اًمًخ٤موي سمٕمد هد هذه اًمرواي٦م: ىم٤مل اًمٕمالُم٦م

، ط: ُمٙمت٦ٌم اًمًٜم٦م ُمٍم. وُمثٚمف ذم اًمّمقاقمؼ /00)ومتح اعمٖمٞم٨م  .شيٕمت٘مدون أن ؿم٠من اًمّمح٦ٌم ٓ يٕمدًمف رء

 ، ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، ًمٌٜم٤من(/0اعمحرىم٦م ٓسمـ طمجر اهلٞمتٛمل 

-  :قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومٚمٛم٘م٤مم أطمدهؿ ٓ شمًٌقا أصح٤مب حمٛمد صغم اهلل»ىم٤مل اسمـ قمٛمر – 

. ومْم٤مئؾ )ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف، رىمؿ:ش. ؾم٤مقم٦م، ظمػم ُمـ قمٛمؾ أطمديمؿ قمٛمره - يٕمٜمل ُمع رؾمقل اهلل

 ، وإؾمٜم٤مده صحٞمح(000. اًمنميٕم٦م ًممضمري، رىمؿ:اًمّمح٤مسم٦م ٕمحد سمـ طمٜمٌؾ، رىمؿ:

-  :ع عمِمٝمد رضمؾ ُمٜمٝمؿ ُم»وىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ زيد سمـ قمٛمرو سمـ ٟمٗمٞمؾ أطمد اًمٕمنمة اعمٌنمة



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يٖمؼم ومٞمف وضمٝمف، ظمػم ُمـ قمٛمؾ أطمديمؿ قمٛمره، وًمق قمٛمر قمٛمر 

 ، وإؾمٜم٤مده صحٞمح(0)ؾمٜمـ أيب داود، رىمؿ:ش. ٟمقح

-  :إن اهلل ٟمٔمر ذم ىمٚمقب اًمٕم٤ٌمد، ومقضمد ىمٚم٥م حمٛمد »وقمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد، ىم٤مل

ثف سمرؾم٤مًمتف، صمؿ ٟمٔمر ذم ىمٚمقب صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ظمػم ىمٚمقب اًمٕم٤ٌمد، وم٤مصٓمٗم٤مه ًمٜمٗمًف، وم٤مسمتٕم

اًمٕم٤ٌمد سمٕمد ىمٚم٥م حمٛمد، ومقضمد ىمٚمقب أصح٤مسمف ظمػم ىمٚمقب اًمٕم٤ٌمد، ومجٕمٚمٝمؿ وزراء ٟمٌٞمف، 

ي٘م٤مشمٚمقن قمغم ديٜمف، ومًم رأى اعمًٚمٛمقن طمًٜم٤م، ومٝمق قمٜمد اهلل طمًـ، وُم٤م رأوا ؾمٞمئ٤م ومٝمق قمٜمد اهلل 

.  وإؾمٜم٤مده طمًـ(ٓمٞم٤مًمز، رىمؿ:. وُمًٜمد أيب داود اًم. ُمًٜمد اًمٌزار، رىمؿ: 00)ُمًٜمد أمحد، رىمؿ: ش.ؾمٞمئ

-  :ُمـ يم٤من ُمٜمٙمؿ ُمت٠مؾمٞم٤م ومٚمٞمت٠مس سم٠مصح٤مب حمٛمد »وىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ؛ وم٢مهنؿ يم٤مٟمقا أسمر هذه إُم٦م ىمٚمقسًم٤م، وأقمٛم٘مٝم٤م قمٚمًًم، وأىمٚمٝم٤م شمٙمٚمًٗم٤م، وأىمقُمٝم٤م 

 ًٓ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وم٤مقمرومقا هلؿ ، ىمقًُم٤م اظمت٤مرهؿ اهلل شمٕم٤ممم ًمّمح٦ٌم ٟمٌٞمف صغم هدًي٤م، وأطمًٜمٝم٤م طم٤م

)ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف،  ش.ومْمٚمٝمؿ، واشمٌٕمقهؿ ذم آصم٤مرهؿ؛ وم٢مهنؿ يم٤مٟمقا قمغم اهلدى اعمًت٘مٞمؿ

 قمـ اسمـ قمٛمر( /0. وأظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م 0رىمؿ:

ُمِمٙم٤مة » ؾم٤مق اخلٓمٞم٥م اًمتؼميزي طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف هذا ذم

ُمـ يم٤من ُمًتٜم ٤م ومٚمٞمًـ » قمـ اسمـ ُمًٕمقد ىم٤مل: سمٚمٗمظ: ُمٕم٤موي٦م اًمٕمٌدري، قمـ رزيـ سمـ «اعمّم٤مسمٞمح

سمٛمـ ىمد ُم٤مت، وم٢من احلل ٓ شم١مُمـ قمٚمٞمف اًمٗمتٜم٦م. أوًمئؽ أصح٤مب حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

يم٤مٟمقا أومْمؾ هذه إُم٦م، أسمره٤م ىمٚمقسًم٤م، وأقمٛم٘مٝم٤م قمٚمًًم، وأىمٚمٝم٤م شمٙمٚمًٗم٤م، اظمت٤مرهؿ اهلل ًمّمح٦ٌم ٟمٌٞمف، 

ؿ ومْمٚمٝمؿ، واشمٌٕمقهؿ قمغم آصم٤مرهؿ، ومتًٙمقا سمًم اؾمتٓمٕمتؿ ُمـ وإلىم٤مُم٦م ديٜمف، وم٤مقمرومقا هل

، سم٤مب آقمتّم٤مم )ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح، رىمؿ:ش. أظمالىمٝمؿ وؾمػمهؿ، وم٢مهنؿ يم٤مٟمقا قمغم اهلدي اعمًت٘مٞمؿ

 سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م(

-  وىم٤مل قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك رمحف اهلل وهق يٜمقه سمٛمٙم٤مٟم٦م اًمّمح٦ٌم ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل

 ٖم٤ٌمر دظمؾ أٟمػ ومرس ُمٕم٤موي٦م ظمػم ُمـ ُمئ٦م قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز. ًمَ  و ؾمٚمؿ: قمٚمٞمف

وىمد ؾمئؾ قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك قمـ ُمٕم٤موي٦م وقمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز أهيًم أومْمؾ؟ وم٘م٤مل: »

)روح اعمٕم٤مين،  ش.اًمٖم٤ٌمر اًمذي دظمؾ أٟمػ ومرس ُمٕم٤موي٦م أومْمؾ قمٜمد اهلل ُمـ ُمئ٦م قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز

 (اجلٛمٕم٦م:

ظمػم ُمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز يمذا ويمذا »ٓسمـ طمجر اهلٞمتٛمل: ش ٦ماًمّمقاقمؼ اعمحرىم»وذم 

 ، ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م. وُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح، يمت٤مب اًمٗمتـ(/)ش. ُمرة



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
شم٤مريخ » واسمـ قم٤ًميمر ذم (،)رىمؿ: «اًمنميٕم٦م» ؾم٤مق اإلُم٤مم أسمق سمٙمر أضمري ذم

 ( ىمقل قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك هذا سم٤مإلؾمٜم٤مد./0) «دُمِمؼ

  ؛ٙمت٥م هذا اًم٘مقل إمم اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ رمحف اهللوٟم٧ًٌْم سمٕمُض اًم

- «أهيًم أومْمؾ ُمٕم٤موي٦م أو قمٛمر سمـ قمٌد  :ؾمئؾ اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ ريض اهلل قمٜمف

اًمٕمزيز؟ وم٘م٤مل: ًمٖم٤ٌمر حلؼ سم٠مٟمػ ضمقاد ُمٕم٤موي٦م سملم يدي رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ظمػم 

، ط: دار اسمـ /0)ؿمذرات اًمذه٥م ش. غم حمٌتفُمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف، وأُم٤مشمٜم٤م قم

 يمثػم(.

يمًم  يٕمدل اًمّمح٤ميب، اًمٖمرض ُمـ هذا اًمٜمص ذح ُمٙم٤مٟم٦م اًمّمح٤مسم٦م أن همػم اًمّمح٤ميب ٓ

وم٤مًمٖمرض  يٕمدل ؿمًع ٟمٕمؾ ؿمٞمخ اهلٜمد حمٛمقد طمًـ اًمديقسمٜمدي، ي٘م٤مل ذم اعمثؾ اًمٕم٤مم: ومالن ٓ

 ًع. ٓ ُم٘م٤مسمٚم٦م اًمٕم٤ممل سم٤مًمِم ُمـ هذا اًمٙمالم سمٞم٤من ومْمؾ ؿمٞمخ اهلٜمد،

ُم٤م  وم٤معمٕمٜمك: وُمٕمٜمك آظمر: هم٤ٌمر أٟمػ ومرس اًمّمح٤ميب يمٜم٤مي٦م قمـ اًمٗمْمٞمٚم٦م سمال واؾمٓم٦م،

مل يٜمٚمف قمٛمر سمـ  ُئمك سمف ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف ُمـ اًمّمح٦ٌم ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،

 قمٌد اًمٕمزيز. 

أؿم٤مر سمذًمؽ إمم أن ومْمٞمٚم٦م » :«اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م» ذح احل٤مومظ اسمـ طمجر هذه اًمرواي٦م ذم

 ، ط: اًمرؾم٤مًم٦م(/)اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م ش. صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ورؤيتف ٓ يٕمدهل٤م رء صحٌتف

٦ٌَم واًمرؤي٦م ًمرؾمقل » :«اًمٗمت٤موى احلديثٞم٦م» وًمف ُمزيد ذح ذم ْح ُيِريد سمذًمؽ أن ذف اًمّمُّ

)اًمٗمت٤موى  ش.اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وطمٚمقل ٟمٔمره اًْمَٙمريؿ ٓ يٕم٤مدًمف قمٛمؾ وٓ يقازيف ذف

 ، ط: دار اًمٗمٙمر(. احلديثٞم٦م، ص

-  ص٤مطم٥م  يم٤من صم٘م٦م وم٤موال ظمػما،» اًمذي ىم٤مل ومٞمف اسمـ ؾمٕمد: –ؾمئؾ اعمٕم٤مرم سمـ قمٛمران

ي٤مىمقشم٦م  احل٤مومظ اإلُم٤مم، ؿمٞمخ اإلؾمالم،» وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمذهٌل ومٞمف: ،(/)اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى «.ؾمٜم٦م

يقم  وىم٤مل: ْم٥م،ُمٕم٤موي٦م أومْمؾ أو قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز؟ ومٖم :-(/)ؾمػمأقمالم اًمٜمٌالء .«اًمٕمٚمًمء

صمؿ ىم٤مل ًمٚم٤ًمئؾ: دمٕمؾ رضمال ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل  ُمـ ُمٕم٤موي٦م ظمػم ُمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز.

  .صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ يمرضمؾ ُمـ اًمت٤مسمٕملم؟

أظمرج اسمـ قم٤ًميمر سم٢مؾمٜم٤مده قمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ قمًمر، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اعمٕم٤مرم سمـ 

 ؾمٗمٞم٤من أو قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز؟ قمٛمران وؾم٠مًمف رضمؾ وأٟم٤م طم٤مرض: أيًم أومْمؾ ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
يقم ُمـ ُمٕم٤موي٦م أومْمؾ ُمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز. صمؿ اًمتٗم٧م إًمٞمف، »ومرأيتف يم٠مٟمف همْم٥م وىم٤مل: 

)شم٤مريخ . شوم٘م٤مل: دمٕمؾ رضمال ُمـ أصح٤مب حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمثؾ رضمؾ ُمـ اًمت٤مسمٕملم

 (/0دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر

يٕمدل أطمد سمّم٤مطم٥م  ٓ وىم٤مل: ا،٤م ؿمديدً وذم رواي٦م: همْم٥م اعمٕم٤مرم سمـ قمٛمران همْمًٌ 

 صٝمره،و ،وُمٕم٤موي٦م ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،

 وأُمٞمٜمف قمغم وطمل اهلل شمٕم٤ممم.  ،ويم٤مشمٌف

قمـ رسم٤مح سمـ اجلراح اعمقصكم ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رضمال ؾم٠مل  هأظمرج اسمـ قم٤ًميمر سم٢مؾمٜم٤مد

ٌد اًمٕمزيز ُمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من؟ اعمٕم٤مرم سمـ قمٛمران وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤م ُمًٕمقد أيـ قمٛمر سمـ قم

ومٖمْم٥م ُمـ ذًمؽ همْم٤ًٌم ؿمديًدا، وىم٤مل: ٓ ي٘م٤مس سم٠مصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

أطمد، ُمٕم٤موي٦م ص٤مطمٌف وصٝمره ويم٤مشمٌف وأُمٞمٜمف قمغم وطمل اهلل قمز وضمؾ. وىمد ىم٤مل رؾمقل اهلل 

واعمالئٙم٦م  ومٛمـ ؾمٌٝمؿ ومٕمٚمٞمف ًمٕمٜم٦م اهلل ،دقمقا زم أصح٤ميب وأصٝم٤مري»صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

 (/. اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م /0)شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر ش.واًمٜم٤مس أمجٕملم

وإصٝم٤مر: إىم٤مرب سم٤مًمزواج. أي: أىم٤مرب اًمزوضم٦م، ومٞمدظمؾ ومٞمٝمؿ ُمٕم٤موي٦م، وأسمق ؾمٗمٞم٤من 

 ريض اهلل قمٜمٝمًم.

- وقمده  وهق اًمذي ىم٤مل ومٞمف اإلُم٤مم أمحد: صم٘م٦م.-ؾمئؾ قمٜمف اًمٗمْمؾ سمـ قمٞمًك اًمقاؾمٓمل

أ يٕمدل ُمـ رأى رؾمقل  وىم٤مل صمالصم٤م: ومٕمج٥م، ،(/)شم٤مريخ اإلؾمالم ًمٚمذهٌل.حدصملمُمـ يم٤ٌمر اعم

ُمٝمًم سمٚمغ ُمـ اًمّمالح  -يٕمدل همػم اًمّمح٤ميب ٓ :أي اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وُمـ مل يره؟

   ٤م.صح٤مسمٞمً  -واًمت٘مقى

قمـ قمٞمًك سمـ ظمٚمٞمٗم٦م احلذاء، ىم٤مل: يم٤من اًمٗمْمؾ سمـ قمٜم٦ًٌم  هأظمرج اسمـ قم٤ًميمر سم٢مؾمٜم٤مد

 ًً ذم احل٤مٟمقت ومًئؾ ُمٕم٤موي٦م أومْمؾ أم قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز؟ ومٕمج٥م ُمـ ذًمؽ،  ٤م قمٜمديضم٤مًم

. شؾمٌح٤من اهلل! أأضمٕمؾ ُمـ رأى رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمٛمـ مل يره ىم٤مهل٤م صمالصم٤م»وىم٤مل: 

 (/0)شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر

0- :يمؾ ُمـ صحٌف ؾمٜم٦م أو ؿمٝمرا أو يقُم٤م أو ؾم٤مقم٦م أو رآه » ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ

ومٝمق ُمـ أصح٤مسمف، ًمف ُمـ اًمّمح٦ٌم قمغم ىمدر ُم٤م صحٌف، ويم٤مٟم٧م ؾم٤مسم٘متف ُمٕمف، وؾمٛمع ُمٜمف، وٟمٔمر 

إًمٞمف ٟمٔمرة. وم٠مدٟم٤مهؿ صح٦ٌم هق أومْمؾ ُمـ اًم٘مرن اًمذيـ مل يروه، وًمق ًم٘مقا اهلل سمجٛمٞمع إقمًمل 



َ قيدةَ الع َ شرحَ    0   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
يم٤من ه١مٓء اًمذيـ صحٌقا اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ورأوه وؾمٛمٕمقا ُمٜمف وآُمٜمقا سمف وًمق ؾم٤مقم٦م 

 ، ط: ُمٙمت٦ٌم اًمًٜم٦م ُمٜمٍم(/00)ومتح اعمٖمٞم٨م ش. ُمـ اًمت٤مسمٕملم، وًمق قمٛمٚمقا يمؾ أقمًمل اخلػم أومْمؾ سمّمحٌتف

- :يٌٚمغ شم٤مسمٕمل وإن ضمؾ ىمدًرا ذم اًمٗمْمؾ  وىمد سطمقا أٟمف ٓ» ىم٤مل اًمٕمالُم٦م أًمقد

 ()روح اعمٕم٤مين، اجلٛمٕم٦م: .شُمرشم٦ٌم صح٤ميب وإن مل يٙمـ ُمـ يم٤ٌمر اًمّمح٤مسم٦م

- اًمِمٞمخ أمحد اًمنهٜمدي جمدد  لي٘مق(مإًمػ اًمث٤مين رمحف اهلل :00:)يِمؽمك » هـ

ٗمقق مجٞمع يوومْمؾ اًمّمح٦ٌم  اًمّمح٤مسم٦م يمٚمٝمؿ ذم صح٦ٌم ظمػم اًمٌنم صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،

ُمٙم٤مٟم٦م أدٟمك –يٌٚمغ أويس اًم٘مرين وهق أومْمؾ اًمت٤مسمٕملم وقمٚمٞمف ٓ اًمٗمْم٤مئؾ واًمٙمًمٓت،

ٗمْمؾ اًمّمح٦ٌم وًمـ يٕمدل ومْمَؾ اًمّمح٦ٌم رء آظمر؛ ٕن إيًمهنؿ ص٤مر ؿمٝمقدي٤م سم ومال اًمّمح٤مسم٦م،

ومل ُيَظ أطمد سمٕمد اًمّمح٤مسم٦م هبذه اًمدرضم٦م ُمـ اإليًمن. وإقمًمل شمؽمشم٥م قمغم  وٟمزول اًمقطمل،

وُم٤م ؿمجر سمٞمٜمٝمؿ ُيٛمؾ قمغم ظمػم اعمّم٤مًمح وأطمًـ  وشمٙمٛمؾ إقمًمل يمًمل اإليًمن. اإليًمن،

وم٢من أظمٓم٠م  وإٟمًم يم٤من ُمٜمِم١مه آضمتٝم٤مد واًمٕمٚمؿ. ومل يٙمـ وراءه طمرص وهقى وضمٝمؾ. اًمٔمٜمقن.

وهذا هق اًمٓمريؼ اًمقؾمط سملم اإلومراط  ومٕمٜمد اهلل درضم٦م ًمٚمٛمخٓمئ، ؿ ذم اضمتٝم٤مده،أطمد ُمٜمٝم

  (.،رىمؿ اعمٙمتقب:/)ُمٙمتقسم٤مت اإلُم٤مم اًمرسم٤مين، اًمدومؽم إول.«واًمتٗمريط، اظمت٤مره أهؾ اًمًٜم٦م واجلًمقم٦م

ُمٕمٜمك إىمقال اعمذيمقرة أن ُم٤م ٟم٤مًمف اًمّمح٤ميب ُمـ اًمٗمْمؾ ًمرؤيتف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

ومْمٞمٚم٦م صحٌتف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ورؤيتف » يٕمدًمف مجٞمع ومْم٤مئؾ ُمـ ضم٤مء سمٕمدهؿ. ٓ و ؾمٚمؿ،

 ، ط: اًمرؾم٤مًم٦م(/)اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م ش. ٓ يٕمدهل٤م رء

وًمٞمس ُمٕمٜمك أومْمٚمٞم٦م اًمّمح٤ميب أن ُم٤م قمٜمد ُمـ سمٕمدهؿ ُمـ إيم٤مسمر واًمٕمٚمًمء ُمـ اًمٕمٚمؿ 

 ح٤مسم٦م. واًمٕمٛمؾ، و اًمري٤مو٤مت واًمٙمراُم٤مت اًمٙمثػمة يٗمقىمف ُم٤م قمٜمد قم٤مُم٦م اًمّم

اخلٚمػ ىمد يقضمد ومٞمٝمؿ اًمٙمًمٓت اًمٕمٚمٛمٞم٦م، واًمري٤مو٤مت اًمٕمٛمٚمٞم٦م، » ىم٤مل اعمال قمكم اًم٘م٤مري:

واحل٘م٤مئؼ إٟمًٞم٦م، واًمدىم٤مئؼ اًم٘مدؾمٞم٦م، وطم٤مٓت ُمـ اًمٙمراُم٤مت، وظمقارق اًمٕم٤مدات سمحٞم٨م 

صغم اهلل قمٚمٞمف  -إهنؿ يٙمقٟمقن أومْمؾ ُمـ سمٕمض اًمًٚمػ ممـ ًمٞمس ًمف ذًمؽ، يم٠مقمرايب رأى اًمٜمٌل 

وم٢مٟمف ٓ ي٘م٤مل ذم طم٘مف: إٟمف ُمـ مجٞمع اًمقضمقه أومْمؾ ُمـ مجٞمع اخلٚمػ ُمـ  ؛ُمـ سمٕمد -وؾمٚمؿ 

إئٛم٦م اعمجتٝمديـ، واعمِم٤ميخ اعمٕمتؼميـ. وأُم٤م ومْمٞمٚم٦م ٟم٦ًٌم اًمّمح٦ٌم ومال يٜمٙمر ُم١مُمـ ذومٝم٤م، وم٢مٟمف 

 (/ٞمح، ُم٘مدُم٦م  اعم١مًمػ )ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشم ش.زًم٦م اإليمًػم ذم قمٔمؿ اًمت٠مصمػمٜمسمٛم

وم٢مهنؿ ؾمٕمقا ؾمٕمٞمٝمؿ طمتك آظمر ٟمٗمس  ٤م؛ًْم وجي٥م طم٥م اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ قم٘مال أي



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ٌ   ُمـ طمٞم٤مهتؿ إلقمالء يمٚمٛم٦م اإلؾمالم، ٤م ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ووم٤مرىمقا أوـم٤مهنؿ طم

اًمذيـ  ومٝم١مٓء قم٤ٌمد اهلل اعمخت٤مرون، و قمزروه، وىم٤مشمٚمقا ُمٕمف أقمداء اإلؾمالم واعمًٚمٛملم. وآووه،

 اظمت٤مرهؿ اهلل شمٕم٤ممم ًمّمح٦ٌم ٟمٌٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

 -جي٥م أن ُي٥ّم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل » :(ـه :م٤مل أسمق ـم٤مهر اًم٤ٌمىمالين )ىم

. شصغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يمٚمٝمؿ، وٟمٕمٚمؿ أهنؿ ظمػم اخلٚمؼ سمٕمد رؾمقل اهلل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 ()آقمت٘م٤مد اًم٘م٤مدري، ص 

 تػضقل اـشقخ طبد اهلل اهلرري ؼر اـصحايب طذ اـصحايب: 

وم٘مد  ُمـ زقمؿ أن يمؾ ومرد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م أومْمؾ ُمـ همػمه، اهلرري:ىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد اهلل 

ومٙم٠من اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اهلرري اقمتؼم مجٞمع أهؾ اًمًٜم٦م  ومم اًم٘مرآن واحلدي٨م وراء فمٝمره.

وإًمٞمؽ  همػم آظمذيـ سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ. –واجلًمقم٦م اًمذيـ يٕمت٘مدون أومْمٚمٞم٦م اًمّمح٤مسم٦م قمغم همػمهؿ 

أومراد اًمّمح٤مسم٦م أومْمؾ ممـ ضم٤مء سمٕمدهؿ قمغم وأُم٤م ُم٤م زقمؿ سمٕمض اًمٜم٤مس سم٠من يمؾ ومرد ُمـ » :ٟمّمف

ا ُمـ اًمت٤مسمٕملم وُمـ ضم٤مء سمٕمدهؿ أشم٘مك قمٜمد اهلل اإلـمالق ومٝمق ُمٜم٤مسمذ ًمٚم٘مرآن واحلدي٨م، ٕن يمثػمً 

 ()إفمٝم٤مر اًمٕم٘مٞمدة اًمًٜمٞم٦م سمنمح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م، صش. ُمـ سمٕمض أومراد اًمّمح٤مسم٦م

ـمٕمـ  -سمٕمض اًمّمح٤مسم٦ماًم٘م٤مئٚم٦م سم٠من يمثػما ُمـ اًمت٤مسمٕملم أومْمؾ ُمـ -وسمٜم٤مء قمغم هذه اًمٗمٙمرة 

واًمزسمػم، وقم٤مئِم٦م ريض اهلل  وـمٚمح٦م، وقمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص، ،ذم يمثػم ُمـ اعمقاوع ذم ُمٕم٤موي٦م

ذيمرهؿ  وىم٤مل ذم اًمٕمٚمًمء واًمٗم٘مٝم٤مء اًمت٤مسمٕملم: قمٜمٝمؿ. وطم٤مول اًمت٤ميمٞمد قمغم أهنؿ قمّم٤مة ومً٘م٦م.

ومٛمـ ذيمرهؿ سمًقء وم٘مد قمدل قمـ ؾمٌٞمؾ اعمقآت اًمديٜمٞم٦م، » ىم٤مل: سم٤مًمًقء قمالُم٦م قمغم اًمٜمٗم٤مق.

وذًمؽ ُمـ قمالُم٤مت اًمٜمٗم٤مق واخلذٓن، وذًمؽ ٕهنؿ سمّمالطمٝمؿ ص٤مروا أطم٤ٌمب اهلل، وىمد صم٧ٌم 

ًُّ  ش.ُمـ قم٤مدى زم وًمٞم٤م وم٘مد آذٟمتف سم٤محلرب»قمـ رؾمقل اهلل قمـ رسمف أٟمف ىم٤مل:  ٜمٞم٦م سمنمح )إفمٝم٤مر اًمٕم٘مٞمدة اًم

 (اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م، ص

إن اًمّمح٤مسم٦م  ؾمٌؼ أن ىمٚمٜم٤م ذم وقء اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واحلدي٨م وأىمقال اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح:

وأُم٤م همػم اًمّمح٤ميب ومٛمٝمًم سمٚمغ ُمـ اًمّمالح واًمت٘مقى ويمثرة  أومْمؾ اًمٜم٤مس سمٕمد إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ.

يّمؾ إمم ُمٙم٤مٟم٦م أدٟمك اًمّمح٤مسم٦م.  ٓ إقمًمل و اعمج٤مهدات،
إذا رأيتؿ اًمرضمؾ يذيمر أطمدا ُمـ اًمّمح٤مسم٦م سمًقء وم٤مقمٚمٛمقا أن  ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد رمحف اهلل:

 إؾمالُمف قمغم ظمٓمر. 



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
قمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد احلٛمٞمد سمـ ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران ي٘مقل:  ه٤ميمر سم٢مؾمٜم٤مداسمـ قمً أظمرج

ي٤م أسم٤م احلًـ! إذا رأي٧م رضمال يذيمر أطمدا ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل »ىم٤مل زم أمحد سمـ طمٜمٌؾ: 

. اعمخٚمّمٞم٤مت، ٕيب /0ٓسمـ قم٤ًميمر ،)شم٤مريخ دُمِمؼش.صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمًقء وم٤مهتٛمف قمغم اإلؾمالم

 (0ؿ:(، رىمـم٤مهر اعمخٚمص )م:

ا سمؾ أطمدً  ،يٕمٞم٥م ُمٕم٤موي٦م وقمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اهلل قمٜمٝمًم ٓ ٤م:ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد أيًْم 

 ُمـ اًمّمح٤مسم٦م إٓ ُمـ اٟمٓمقى سم٤مـمٜمف قمغم اخل٨ٌم. 

أظمرج اسمـ قم٤ًميمر سم٢مؾمٜم٤مده قمـ اًمٗمْمؾ سمـ زي٤مد ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل وؾمئؾ قمـ 

مل جيؽمئ قمٚمٞمٝمًم إٓ وًمف رضمؾ اٟمت٘مص ُمٕم٤موي٦م وقمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص أي٘م٤مل ًمف راوميض؟ ىم٤مل: إٟمف 

ظمٌٞمئ٦م ؾمقء، ُم٤م يٜم٘مص أطمد أطمًدا ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إٓ وًمف داظِمَٚم٦ُم 

 (/. واٟمٔمر: اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م 0ٕيب سمٙمر سمـ اخلالل، رىمؿ: ،. و اًمًٜم٦م/0ٓسمـ قم٤ًميمر ،)شم٤مريخ دُمِمؼ. شؾَمقء

سمدر اًمٚمٞم٤مزم ذح سمدء » وىمد أضمٌٜم٤م قمٜمٝم٤م ذم وذيمر اًمِمٞمخ اهلرري أؿمٞم٤مء أظمرى ٓ أصؾ هل٤م،

 .«إُم٤مزم
وصٜمػ همػم واطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ يمت٤ٌم ُمقضمزة وُمٗمّمٚم٦م ذم ذح ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م 

 وُمٙم٤مٟمتٝمؿ. ًمالؾمتزادة يرضمع إمم يمتٌٝمؿ. 

 أمجع أهل اـسـة واجلامطة طذ طداـة اـصحابة ؿؾفم من ؼر استثـاء: 

أوًمٞم٤مء اهلل شمٕم٤ممم وأصٗمٞم٤مؤه، وظمػمشمف ُمـ اًمّمح٤مسم٦م يمٚمٝمؿ قمدول، » ىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل:

ش. ظمٚم٘مف سمٕمد أٟمٌٞم٤مئف ورؾمٚمف. هذا ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م، واًمذي قمٚمٞمف اجلًمقم٦م ُمـ أئٛم٦م هذه إُم٦م

 (، اًمٗمتح:/ػم اًم٘مرـمٌل )شمٗمً

ٞمقن صم٘م٤مت أصم٤ٌمت، وهذا أُمر دول ُمرِو اًمّمح٤مسم٦م يمٚمٝمؿ قمُ » وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ قمٌد اًمؼم:

 ( /)اًمتٛمٝمٞمد ش. ٤محلدي٨مجمتٛمع قمٚمٞمف قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ سم

صمٌت٧م قمداًم٦م مجٞمٕمٝمؿ سمثٜم٤مء اهلل » :«آؾمتٞمٕم٤مب» ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ قمٌد اًمؼم ذم ُم٘مدُم٦مو

وصمٜم٤مء رؾمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم، وٓ أقمدل ممـ ارشمْم٤مه اهلل ًمّمح٦ٌم ٟمٌٞمف وٟمٍمشمف،  ،وضمؾ قمٚمٞمٝمؿقمزَّ 

، ُم٘مدُم٦م اعم١مًمػ. /ح٤مبٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إص)آؾمتش. وٓ شمزيمٞم٦م أومْمؾ ُمـ ذًمؽ، وٓ شمٕمديؾ أيمٛمؾ ُمٜمف

 (ومّمؾ ذم اًمتٜمٌٞمف قمغم ذف ُم٘م٤مم أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، /وُمثٚمف ىم٤مل اعم٘مريزي ذم إُمت٤مع إؾمًمع 

اشمٗمؼ أهؾ اًمًٜم٦م قمغم أن اجلٛمٞمع قمدول، ومل خي٤مًمػ » وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين:
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 ( ، و/)اإلص٤مسم٦م  ش.ذم ذًمؽ إٓ ؿمذوذ ُمـ اعمٌتدقم٦م

ذيمرت آي٤مت  وىم٤مل: صمؿ ؾم٤مق احل٤مومظ اسمـ طمجر قمددا ُمـ أي٤مت ذم ومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م.

ومجٞمع ذًمؽ ي٘متيض اًم٘مٓمع سمتٕمديٚمٝمؿ، وٓ ُيت٤مج » صمؿ ىم٤مل: وأطم٤مدي٨م يمثػمة ومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م.

أطمد ُمٜمٝمؿ ُمع شمٕمديؾ اهلل ًمف إمم شمٕمديؾ أطمد ُمـ اخلٚمؼ، قمغم أٟمف ًمق مل يرد ُمـ اهلل ورؾمقًمف ومٞمٝمؿ 

، وسمذل  واجلٝم٤مد، وٟمٍمة اإلؾمالم ،ضم٧ٌم احل٤مل اًمتل يم٤مٟمقا قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اهلجرةرء مم٤م ذيمرٟم٤مه ٕو

قمغم  اًم٘مٓمعَ  اعمٝم٩م وإُمقال، وىمتؾ أسم٤مء وإسمٜم٤مء، واعمٜم٤مصح٦م ذم اًمديـ، وىمقة اإليًمن واًمٞم٘ملمِ 

زاهتٝمؿ، وأهنؿ أومْمؾ ُمـ مجٞمع اخل٤مًمٗملم سمٕمدهؿ، واعمٕمدًملم اًمذيـ شمٕمديٚمٝمؿ، وآقمت٘م٤مد ًمٜم

، صمٜم٤مء أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم /اإلص٤مسم٦م ) ش.هذا ُمذه٥م يم٤موم٦م اًمٕمٚمًمء، وُمـ يٕمتٛمد ىمقًمفجيٞمئقن ُمـ سمٕمدهؿ. 

 اًمّمح٤مسم٦م(

هلؿ،  اًمّمح٤مسم٦م صم٤مسمت٦م ُمٕمٚمقُم٦م سمتٕمديؾ اهللقمداًم٦م » ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ُمقوع آظمر:

 ، صمٜم٤مء أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم اًمّمح٤مسم٦م(/اإلص٤مسم٦م )ش. وإظم٤ٌمره قمـ ـمٝم٤مرهتؿ واظمتٞم٤مره هلؿ ذم ٟمص اًم٘مرآن

ًُّ »ٕمد ذًمؽ سمّمٗمحتلم:ىم٤مل سمو سم٦م واًمثٜم٤مء قمٚمٞمٝمؿ، يمًم ٜم٦م شمزيمٞم٦م مجٞمع اًمّمح٤ماقمت٘م٤مد أهؾ اًم

. اإلص٤مسم٦م ١١١آل عهران/ ) َّ مه جه ين ىن من ٱُّٱؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ إذ ىم٤مل: أصمٜمك اهلل

/)قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م ذم شمٗمْمٞمؾ اًمّمح٤مسم٦م ، 

ٜم٦م وإمج٤مع ٤م ًمٔمقاهر اًمٙمت٤مب واًمًدول ُمٓمٚم٘مً واًمّمح٤مسم٦م يمٚمٝمؿ قمُ » ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي:و

 )ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح، سم٤مب ُمٜم٤مىم٥م اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ( ش.ُمـ يٕمتد سمف

اًمّمح٤مسم٦م يمٚمٝمؿ قمدول ُمـ ٓسمس اًمٗمتـ وهمػمهؿ سم٢ممج٤مع ُمـ » ىم٤مل اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل:و

 ، ط: دار ـمٞم٦ٌم(/شمدري٥م اًمراوي ) ش.وىم٤مًم٧م اعمٕمتزًم٦م: قمدول إٓ ُمـ ىم٤مشمؾ قمٚمٞم٤م... يٕمتد سمف

ًمٚمّمح٤مسم٦م سم٠مههؿ ظمّمٞمّم٦م، وهل أٟمف » د ُمـ اًمتقوٞمح:ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ اًمّمالح سمٛمزيو

ٓ ي٠ًمل قمـ قمداًم٦م أطمد ُمٜمٝمؿ، سمؾ ذًمؽ أُمر ُمٗمروغ ُمٜمف؛ ًمٙمقهنؿ قمغم اإلـمالق ُمٕمدًملم 

صمؿ إن إُم٦م جمٛمٕم٦م قمغم ، ...سمٜمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وإمج٤مع ُمـ يٕمتد سمف ذم اإلمج٤مع ُمـ إُم٦م

اًمٕمٚمًمء اًمذيـ يٕمتد هبؿ ذم  شمٕمديؾ مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م، وُمـ ٓسمس اًمٗمتـ ُمٜمٝمؿ ومٙمذًمؽ سم٢ممج٤مع

ا إمم ُم٤م متٝمد هلؿ ُمـ اعمآصمر، ويم٠من اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أشم٤مح ٤م ًمٚمٔمـ هبؿ، وٟمٔمرً اإلمج٤مع؛ إطم٤ًمٟمً 

 (-)ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح ص ش.اإلمج٤مع قمغم ذًمؽ ًمٙمقهنؿ ٟم٘مٚم٦م اًمنميٕم٦م

أٟمف اقمٚمؿ أن اًمذي أمجع قمٚمٞمف أهؾ اًمًٜم٦م واجلًمقم٦م » ٛمل:تىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ طمجر اهلٞمو

، واًمثٜم٤مء  ، واًمٙمػ قمـ اًمٓمٕمـ ومٞمٝمؿ جي٥م قمغم يمؾ أطمد شمزيمٞم٦م مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م سم٢مصم٤ٌمت اًمٕمداًم٦م هلؿ
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 ، ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، ًمٌٜم٤من(/0)اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م . شقمٞمٚمٝمؿ

اقمت٤مد أهؾ اًمًٜم٦م شمزيمٞم٦م مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م واًمثٜم٤مء قمٚمٞمٝمؿ، يمًم أصمٜمك اهلل » ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٖمزازم:و

وُم٤م ضمرى سملم ُمٕم٤موي٦م وقمكم ريض اهلل قمٜمٝمًم . اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ورؾمقًمف صغم

دار اعمٕمروم٦م،  ، ط:/)إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ  ش.قمغم آضمتٝم٤مد ٓ ُمٜم٤مزقم٦م ُمـ ُمٕم٤موي٦م ذم اإلُم٤مُم٦م ٤ميم٤من ُمٌٜمٞم  

 سمػموت(

قمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م صم٤مسمت٦م ُمٕمٚمقُم٦م سمتٕمديؾ اهلل هلؿ، وإظم٤ٌمره قمـ » وىم٤مل اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي:

، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم شمٕمديؾ اهلل ورؾمقًمف )اًمٙمٗم٤مي٦م ذم قمٚمؿ اًمرواي٦م، ص .شه هلؿ ذم ٟمص اًم٘مرآنـمٝم٤مرهتؿ، واظمتٞم٤مر

 ًمٚمّمح٤مسم٦م(

 تعريف اـعادل: 

 وأصٌح يم٠مٟمف مل يذٟم٥م سمٛم٘مت٣م ويتقب ُمٜمٝم٤م إن صدرت، اًمٕم٤مدل: ُمـ جيتٜم٥م اًمٙم٤ٌمئر،

 . «ذٟم٥م ًمف اًمت٤مئ٥م ُمـ اًمذٟم٥م يمٛمـ ٓ»
ش. حم٤مؾمٜمف أيمثر ُمـ ُم٤ًموئف، ومٝمق قمدلُمـ شمرك اًمٙم٤ٌمئر، ويم٤مٟم٧م : »لىم٤مل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕم

 ،ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت(/. اًمٕمقاصؿ واًم٘مقاصؿ ٓسمـ اًمقزير ، ط: دار قم٤ممل اًمٗمقائد  /)اًمروض اًم٤ٌمؾمؿ 

ُمـ ؾمٚمؿ أن شمٙمقن ُمٜمف يمٌػمة ُمـ اًمٙم٤ٌمئر اًمتل أوقمد اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝم٤م »وىم٤مل أسمق يقؾمػ: 

، ط: دار /ًمٚمٓمح٤موي  ،)خمتٍم اظمتالف اًمٕمٚمًمء .شلاًمٜم٤مر، ويم٤مٟم٧م حم٤مؾمٜمف أيمثر ُمـ ُم٤ًموئف ومٝمق قمد

 اًمٌِم٤مئر، سمػموت(

  إيراد طذ طداـة اـصحابة ببعض اـروايات واجلواب طـفا:

 وُم٤مشمقا ىمٌؾ اًمتقسم٦م، شمٗمٞمد سمٕمض اًمرواي٤مت أن سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م صدرت ُمٜمٝمؿ اًمٙم٤ٌمئر،

سمقا ذم ىمٌقرهؿ، ُمر اًمٜمٌل صغم »؛ اًمٜم٤مرأو أظمؼم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٠مهنؿ ُمـ أهؾ  ومُٕمذِّ

إهنًم ًمٞمٕمذسم٤من، وُم٤م يٕمذسم٤من ذم يمٌػم، أُم٤م أطمدمه٤م ومٙم٤من ٓ يًتؽم »اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٘مؼميـ، وم٘م٤مل: 

 (. )صحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ: .شُمـ اًمٌقل، وأُم٤م أظمر ومٙم٤من يٛمٌم سم٤مًمٜمٛمٞمٛم٦م

 (/)ومتح اًم٤ٌمريش.اًمٔم٤مهر ُمـ جمٛمقع ـمرىمف أهنًم يم٤مٟم٤م ُمًٚمٛملم» ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر:

ة، ومًمت وم٘م٤مل رؾمقل اهلل رَ يمِ رْ ي٘م٤مل ًمف يمِ  ؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رضمٌؾ ٘مَ يم٤من قمغم صمَ 

)صحٞمح ٝم٤م.، ومذهٌقا يٜمٔمرون إًمٞمف، ومقضمدوا قم٤ٌمءة ىمد همٚمَّ شهق ذم اًمٜم٤مر» صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

 (0اًمٌخ٤مري، رىمؿ:
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أو ش ٦ميمٞم» وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ا أو ديٜم٤مريـ،شمقذم رضمؾ وشمرك ديٜم٤مرً 

 (0)ُمًٜمد أمحد، رىمؿ: .شيمٞمت٤من»

صمٜمك قمٚمٞمف أصح٤مب ٠موم يم٤من رضمؾ ُمع اعمًٚمٛملم ذم سمٕمض اًمٖمزوات ي٘م٤مشمؾ سمٙمؾ سم٤ًمًم٦م،

ومجرح  .«إٟمف ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر» وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،

صمديٞمف، صمؿ حت٤مُمؾ ا، وم٤مؾمتٕمجؾ اعمقت، ومقوع ؾمٞمٗمف سم٤مٕرض وذسم٤مسمف سملم ٤م ؿمديدً اًمرضمؾ ضمرطًم 

 ، سم٤مب ٓ ي٘م٤مل ومالن ؿمٝمٞمد(ي، رىمؿ:)صحٞمح اًمٌخ٤مرقمغم ؾمٞمٗمف وم٘متؾ ٟمٗمًف.

ه اعمٜم٤موم٘ملم هق ُمٕمدود ذمواقمٚمؿ أن اًمرضمؾ اؾمٛمف ىمزُم٤من، و ، ويم٤من ختٚمػ يقم أطمد ومٕمػمَّ

وذم هذا اًمرضمؾ  .ض قمٚمی اًمرُمل(ي، سم٤مب اًمتحر /)قمٛمدة اًم٘م٤مری ومخرج ذم اًمٖمزوة اًمت٤مًمٞم٦م. ،اًمٜم٤ًِّمء

 آظمر.  ىمقل

 هذا احلدي٨م وأُمث٤مًمف ُمـ إطم٤مدي٨م شمٗمٞمد سم٠من سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ىمد ارشمٙمٌقا اًمٙم٤ٌمئر،

أو أظمؼم اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٠مهنؿ ُمـ  ومٕمذسمقا ذم اًم٘مؼم، وُم٤مشمقا ىمٌؾ أن يتقسمقا ُمٜمٝم٤م،

ومٚمق شم٤مب ه١مٓء ًمٙمٗمرت ذٟمقهبؿ  وُمـ ارشمٙم٥م اًمٙمٌػمة ومل يت٥م ُمٜمٝم٤م ومٝمق وم٤مؾمؼ. أهؾ اًمٜم٤مر.

يٕم٘مؾ محُؾ هذه اًم٘مّمص يمٚمٝم٤م قمغم اعمٜم٤موم٘ملم؛  وٓ .«ُمـ اًمذٟم٥م يمٛمـ ٓ ذٟم٥م ًمف اًمت٤مئ٥م» وومؼ

 سمؾ ىم٤مل اًمنماح ذم طمدي٨م اًمٜمٛمٞمٛم٦م وىمٓمرات اًمٌقل: إن اًمراوي مل يٍمح سم٤مؾمٛمف ؾمؽما قمٚمٞمٝمؿ،

 مل ُيت٩م إمم اًمًؽم قمٚمٞمف.  ٤م أو ُمتٝمًم سم٤مًمٜمٗم٤مق،يم٤من ُمٜم٤موم٘مً  ومٚمق

 اجلواب: 

٤م ُمٜمٝمؿ أن هذه اًمٙم٤ٌمئر قب أشمقه٤م فمٜم  أطمًـ إضمقسم٦م قمـ ذًمؽ أن ُمرشمٙمٌل هذه اًمذٟم

يمًم ًمق فمٝمر اًمدم ُمـ  وفمٜمقا أن رؿم٤مؿم٤مت اًمٌقل سم٤مًم٘مدر اًمذي يٕمٗمك قمٜمف، صٖم٤مئر سم٤مضمتٝم٤مد ُمٜمٝمؿ،

ي١ميد أن هذيـ مل يٙمقٟم٤م  «وُم٤م يٕمذسم٤من ذم يمٌػم» وٟمص احلدي٨م قمغم ضمًد أطمد سمٚمًع اًمٌٕمقو٦م.

 ئمٜم٤من هذه اًمذٟمقب ُمـ اًمٙم٤ٌمئر. 

سمًقء ٟمٞم٦م؛ سمؾ سم٘مّمد اإلصالح  -ٞم٨ماحلدي٨م سم٘مّمد ظمٌوهل ٟم٘مؾ  – ومل ي٠مشمقا اًمٜمٛمٞمٛم٦م

إٟمؽ قمغم شمقاـم١ٍم ُمع  ي٘مقل ظم٤مًمد: ي٘مقل ىم٤مئؾ ًمزيد: ومٛمثال: وٟم٘مٚمقا اًمّمدق. عمّمٚمح٦م،و

 وإٟمًم ٟم٘مؾ يمالم ظم٤مًمد إمم زيد ًمٞمتٗم٤مداه إن يم٤من ومٞمف،. وشمي اعمًٚمٛملم، اًمقيم٤مٓت همػم اعمًٚمٛم٦م

 ويّمٚمح ٟمٗمًف. 

وًمف أن ي٠مظمذ ًمٜمٗمًف  أن اًمٖمٜمٞمٛم٦م ُم٤مل ُمِمؽمك، واًمذي أظمذ ُمـ اًمٖمٜمٛمٞم٦م، أداه اضمتٝم٤مده إمم
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 ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤م. 

 فمـ أٟمف ٓ سم٠مس ذم مجع احلالل ُمـ اًمٙم٥ًم. واًمذي مجع سمٕمض اًمدٟم٤مٟمػم،

 وم٢مٟمف ىمّمد اًمتخٚمص ُمـ اعمّم٤مئ٥م، ٤م،واًمذي ىمتؾ ٟمٗمًف ًمٚمجروح إن يم٤من صح٤مسمٞم  

 وآؾمتٕمج٤مل إمم أظمرة. 

٤م سملم اًمّمٖمػمة سمرزظًم ومٙم٤من  ومٝمذا اضمتٝم٤مد ُمـ ه١مٓء طمٞم٨م فمٜمقا اًمٙم٤ٌمئر صٖم٤مئر،

ومٕمذسمقا ذم اًمؼمزخ، ومٕمقىمٌقا قمغم ذٟم٥م  ا، ويمٌػمة ذم اًمقاىمع،واًمٙمٌػمة، ومٝمل صٖمػمة اضمتٝم٤مدً 

 ومل يٜمؾ ذًمؽ ُمـ قمداًمتٝمؿ.  اًمؼمزخ ذم اًمؼمزخ،

 ٕن اًمٕم٘مقسم٦م ذم اًمؼمزخ يميب احلد ذم اًمدٟمٞم٤م، واًمؼمزخ ُمتّمؾ سم٤مًمدٟمٞم٤م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م؛

ٕن اًمؼمزخ يّمؾ ومٞمف اًمثقاب إمم اعمقشمك  يم٤مًمدٟمٞم٤م؛وم٤مقمٚمؿ أن اًمؼمزخ  وـمٝم٤مرشمف ُمـ اًمذٟمقب سمف.

ومٝم١مٓء اًمّمح٤مسم٦م شمٓمٝمروا  وُي٩م قمٜمٝمؿ، ويٗمدى قمـ صالهتؿ وصٞم٤مُمٝمؿ، إن أهدي إًمٞمٝمؿ.

أظمٓم١موا ذم  ؿٕهن ة ىمّمػمة. ومل يٜمؾ ذًمؽ ُمـ قمداًمتٝمؿًممظمرة سمٕمد قم٘مقسم٦م اؾمتٛمرت ُمد

 اضمتٝم٤مدهؿ. 

أو  ٥م اًمٕم٘مقسم٦م واًمٕمذاب،أن هذه إقمًمل ؾمٌش إٟمف ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر»وىمد ُُيٛمؾ ىمقًمف: 

ًٌ  اعمٕمٜمك: إذا مل يٖمٗمر اهلل شمٕم٤ممم هلؿ،  ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًم٘مًٓمالين: ٤م ًمٚمٕم٘مقسم٦م.يم٤مٟم٧م هذه إقمًمل ؾمٌ

 وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: (./)إرؿم٤مد اًم٤ًمري ش.قمغم ُمٕمّمٞمتف إن مل يٕمػ اهلل قمٜمفش هق ذم اًمٜم٤مر»

 (/ري )ومتح اًم٤ٌم ش.وُيتٛمؾ أن يٙمقن اعمراد أهن٤م ؾم٥ٌم ًمٕمذاب اًمٜم٤مر»

   إيراد:

ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل  صمٛم٦م إيراد آظمر، وهق أن اخلٓم٠م آضمتٝم٤مدي ًمّم٤مطمٌف أضمر واطمد.

إذا طمٙمؿ احل٤ميمؿ وم٤مضمتٝمد صمؿ أص٤مب ومٚمف أضمران، وإذا طمٙمؿ وم٤مضمتٝمد صمؿ أظمٓم٠م » قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ:

 ومًم ُمٕمٜمك اًمٕم٘مقسم٦م؟ ()صحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ:.شومٚمف أضمر

 اجلواب: 

ىم٤مل  حمٚمف يم٤من ومٞمف أضمر، وإن يم٤من ذم همػم حمٚمف مل ي١مضمر قمٚمٞمف ص٤مطمٌف.آضمتٝم٤مد إذا يم٤من ذم 

ومّمغم سمٕمض  صٚمقا اًمٕمٍم ذم سمٜمل ىمرئم٦م. اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم همزوة سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ:

ومل يّمِؾ سمٕمْمٝمؿ طمتك وصٚمقا إمم سمٜمل ىمرئم٦م وىمد ظمرج  اًمّمح٤مسم٦م ذم اًمٓمريؼ ىمٌؾ أن شمٗمقهتؿ.
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ل صغم اهلل قمٚمٞمف ومٚمؿ يٕمٜمػ اًمٜمٌ غم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.وىم٧م اًمّمالة، قمٛمال سمٔم٤مهر ىمقل اًمٜمٌل ص

  ٕٟمف مل يًٕمف اًم١ًمال قمٜمف وىمتئٍذ. ؛وؾمٚمؿ واطمدا ُمٜمٝمؿ

وٟمٔمػمه أن يقٟمس قمٚمٞمف اًمًالم وم٤مرق ىمقُمف وه٤مضمر ُمـ همػم إذن سيح ُمـ اهلل شمٕم٤ممم 

ضمٕمؾ سمٓمـ  وسم٥ًٌم اضمتٝم٤مده ُمـ همػم اٟمتٔم٤مر اًمقطمل، ومٙم٤من ظمٓم٠م اضمتٝم٤مدي٤م. سمذًمؽ سم٤مضمتٝم٤مد ُمٜمف.

 مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ٹٱٹٱُّٱ ٤م ًمف ٕي٤مم قمدة.ؾمجٜمً  اًمًٛمؽ
 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل
ٱَّٱمبُّ أًم٘مٞمٜم٤مه ُمـ سمٓمـ احلقت :أي( الصافات) َّ حت جت هب مب خب  جب هئ

أو أرسمٕملم  ،أو قمنميـ ،أو ؾمٌٕم٦م أي٤مم ،أو سمٕمد صمالصم٦م ،سم٤مًم٤ًمطمؾ ُمـ يقُمف :أي ،سمقضمف إرض

 )شمٗمًػم ضمالًملم(٤م.يقُمً 

وم٘م٤مًمقا: ُمٜمٕمف  ومٛمٜمع قمٜمف، ػم صم٤مٍن ًمف أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمدوه ذم ُمروف،ٟمٔم

ه، ٤م،يرضمع إمم يمراهٞم٦م اعمريض اًمدواء ـمٌٕمً  ومٝمذا آضمتٝم٤مد يم٤من سمحية اًمٜمٌل  واؾمتحًٜمقا ًمدَّ

ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م: ًمددٟم٤مه ذم  ومٚمؿ يٌؼ أطمد إٓ ًُمدَّ إٓ اًمٕم٤ٌمس. صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ، وذم همػم حمٚمف،

أمل »وم٘مٚمٜم٤م: يمراهٞم٦م اعمريض ًمٚمدواء، ومٚمًم أوم٤مق ىم٤مل:ش أن ٓ شمٚمدوين»ومجٕمؾ يِمػم إًمٞمٜم٤م:  ُمروف

ٓ يٌ٘مك أطمد ذم اًمٌٞم٧م إٓ ًمد وأٟم٤م »، ىمٚمٜم٤م: يمراهٞم٦م اعمريض ًمٚمدواء، وم٘م٤مل: شأهنٙمؿ أن شمٚمدوين

 ()صحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ:.شأٟمٔمر إٓ اًمٕم٤ٌمس وم٢مٟمف مل يِمٝمديمؿ

 ومؽمشم٥م قمٚمٞمف اًمٕم٘مقسم٦م.   حمٚمف،٤م ُمـ صقر آضمتٝم٤مد ذم همػمومٝمذا أيًْم 

 إيراد: 

يم٤من قمثًمن، » شمٗمٞمد رواي٦م قمـ قمثًمن ريض اهلل قمٜمف أن ُمـ قمذب ذم ىمؼمه قمذب ذم آظمرشمف.

سمٙمك طمتك يٌؾ حلٞمتف، وم٘مٞمؾ ًمف: شمذيمر اجلٜم٦م واًمٜم٤مر ومال شمٌٙمل وشمٌٙمل ُمـ هذا؟  إذا وىمػ قمغم ىمؼمٍ 

ُمٜمزل ُمـ ُمٜم٤مزل أظمرة، وم٢من  إن اًم٘مؼم أول»وم٘م٤مل: إن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: 

 (0)ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، رىمؿ: ش.ٟمج٤م ُمٜمف ومًم سمٕمده أين ُمٜمف، وإن مل يٜم٩م ُمٜمف ومًم سمٕمده أؿمد ُمٜمف

 اجلواب: 

سمؾ يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس يدظمٚمقن اجلٜم٦م  ٤م؛يٚمزم أن يٕمذب ذم أظمرة أيًْم  ُمـ قمذب ذم ىمؼمه ٓ

ض اًمذٟمقب ُمٙمٗمرة سم٤مًمتقسم٦م سمٕم :«زاد اعمٕم٤مد» ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم سمٕمد قمذاب اًم٘مؼم.
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اًمٜمّمقح، وآؾمتٖمٗم٤مر، واحلًٜم٤مت اعم٤مطمٞم٦م، واعمّم٤مئ٥م اعمٙمٗمرة، ودقم٤مء اعمًٚمٛملم هلؿ ذم طمٞم٤مهتؿ 

وسمٕمد ُمقهتؿ، وسم٤مُٓمتح٤من ذم اًمؼمزخ وذم ُمقىمػ اًم٘مٞم٤مُم٦م، وسمِمٗم٤مقم٦م ُمـ ي٠مذن اهلل ًمف ذم 

 (/)إقمالم اعمقىمٕملم اًمِمٗم٤مقم٦م.

وأُم٤م ذم طمؼ اًمٕمّم٤مة ومال ي٘م٤مل: » أيب داود:ىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد اعمحًـ اًمٕم٤ٌمد ذم ذح ؾمٜمـ 

إٟمف دائؿ، وم٘مد يٛمٙمـ أن ُيّمؾ ًمإلٟم٤ًمن ٟمّمٞمٌف ُمـ اًمٕمذاب ذم اًم٘مؼم وسمٕمد ذًمؽ يًٚمؿ، وهلذا 

وم٢من ُمـ ُمٙمٗمرات اًمذٟمقب وُمـ إؿمٞم٤مء اًمتل ُيّمؾ هب٤م اًمتخٚمص ُمـ قمذاب ضمٝمٜمؿ: قمذاب 

ٕمد ذًمؽ يدظمؾ اًم٘مؼم، وم٤مإلٟم٤ًمن يٕمذب ذم ىمؼمه ومٞمٙمقن ذًمؽ هق ٟمّمٞمٌف ُمـ اًمٕمذاب، صمؿ سم

 )ذح ؾمٜمـ أيب داود ًمٕمٌد اعمحًـ اًمٕم٤ٌمد، سم٤مب اٟم٘مٓم٤مع قمذب اًم٘مؼم ودواُمف(ش. اجلٜم٦م

- :اب اًم٘مؼم يمٗم٤مرة ًمٚمذٟمقب ًمٙمثرهت٤م إن مل ي٘مع قمذ وُمٕمٜمك يمالم قمثًمن ريض اهلل قمٜمف

وإن مل يتخٚمص ُمـ قمذاب اًم٘مؼم ومل » ىم٤مل اعمال قمكم اًم٘م٤مري: وم٢مٟمف يٕمذب ذم أظمرة. ؿمدهت٤م،و

سمف وسم٘مل قمٚمٞمف رء مم٤م يًتحؼ اًمٕمذاب سمف )ومًم سمٕمده أؿمد ُمٜمف(: ٕن اًمٜم٤مر أؿمد  يٙمٗمر ذٟمقسمف

 ، سم٤مب إصم٤ٌمت قمذاب اًم٘مؼم(/0ٞمح )ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمش.اًمٕمذاب واًم٘مؼم طمٗمرة ُمـ طمٗمر اًمٜمػمان

- :وم٘مد ومِمؾ ذم أظمرة  ُمـ ومِمؾ ذم اإلضم٤مسم٦م قمـ أؾمئٚم٦م اعمٜمٙمر واًمٜمٙمػم، أو اعمٕمٜمك

 ٤م. وم٘مد ومِمؾ ذم أظمرة أيًْم  ،أدري ومٛمـ ىم٤مل: ه٤م ه٤م ٓ ٤م.أيًْم 

- ،٤م. قمذب ذم أظمرة أيًْم  ُمـ اسمتكم سمٕمذاب اًم٘مؼم ًمٙمٗمره وٟمٗم٤مىمف

 صعن اـشقخ طبد اهلل اهلرري دم بعض اـصحابة: 

اًمدرة اًمٌٝمٞم٦م ذح اًمٕم٘مٞمدة »و ،«إفمٝم٤مر اًمٕم٘مٞمدة اًمًٜمٞم٦م» ىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اهلرري ذم

يذيمر  :-اًمًٜم٦م واجلًمقم٦م ُمـ اًمٕم٘مٞمدةوهق يذه٥م إمم ظمالف ُم٤م اشمٗمؼ قمٚمٞمف أهؾ  «ٓمح٤موي٦ماًم

ش وٟٓمذيمرهؿ إٓ سمخػم»وأُم٤م ىمقًمف: »وجيقز اًمٓمٕمـ ذم أومرادهؿ. اًمّمح٤مسم٦م سم٤مخلػم سم٤مجلٛمٚم٦م،

ومٛمٕمٜم٤مه أٟمف ذم اإلمج٤مل ٓ ٟمذيمرهؿ إٓ سمخػم، وأُم٤م قمٜمد اًمتٗمّمٞمؾ ومٜمذيمر إومراد قمغم طم٥ًم 

ٝمؿ، ٓ سمؾ ُمـ صم٧ٌم صٗم٤مهتؿ ًمٚمٛم٘مّمد اًمنمقمل، ومٚمٞمس ُمٕمٜمك هذا اًمٙمالم أٟمف ٓ يٜمت٘مد أطمد ُمٜم

 ( 0)إفمٝم٤مر اًمٕم٘مٞمدة اًمًٜمٞم٦م سمنمح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م، صش. قمٚمٞمف رء يٜمت٘مد قمٚمٞمف

ًمٞمس ُمٕمٜمك اًمٜمٝمل » :ش أصح٤ميب...اهلل ذم اهلل» حت٧م طمدي٨م: «اعم٘م٤مٓت اًمًٜمٞم٦م» وىم٤مل ذم

إٓ ُم٤م يٙمقن قمغم وضمف اجلٛمٚم٦م. وم٤مًم٥ًم اجلٛمكمُّ هق اعمٜمٝمل قمٜمف، أُم٤م  -أي اًمّمح٤مسم٦م –قمـ ؾمٌٝمؿ 
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)اعم٘م٤مٓت اًمًٜمٞم٦م  ش.ن طم٤مل سمٕمض ُمٜمٝمؿ سمًم ومٞمف ُمـ ذم ًمف ًمٖمرض ذقمل ومٚمٞمس داظمال حت٧م اًمٜمٝملسمٞم٤م

 (/ذم يمِمػ والٓت أمحد سمـ شمٞمٛمٞم٦م 

 صمؿ ؾم٤مق اًمِمٞمخ اهلرري قمددا ُمـ إطم٤مدي٨م شم٠ميٞمدا ًمرأيف: 

- قمٌد اًمرمحـ اسمـ :إن اسمـ قمٛمؽ ُمٕم٤موي٦م »قمٌد رب اًمٙمٕم٦ٌم ىم٤مل ًمٕمٌد اهلل سمـ قمٛمرو

أـمٕمف ذم »وم٘م٤مل ًمف قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو: ش يمؾ أُمقاًمٜم٤م سمٞمٜمٜم٤م سم٤مًم٤ٌمـمؾ، وٟم٘متؾ أٟمٗمًٜم٤مي٠مُمرٟم٤م سم٠من ٟم٠م

 ومٚمؿ ي٘مؾ ًمف قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو: يمٞمػ شمذيمره سمٖمػم اعمدح.ش. واقمّمف ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل ،ـم٤مقم٦م اهلل

-  :هق ذم »أٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل قمـ سمٕمض ُمـ يم٤من ُمٕمف ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ذم اًمٖمزو

 أظمذه٤م هىم٦م. :ٕٟمف همؾ ؿمٛمٚم٦م ُمـ اًمٖمٜمٞمٛم٦م، أي رواه اًمٌخ٤مري،ش. اًمٜم٤مر

ًمق مل جيز اًمٓمٕمـ ذم اًمّمح٤مسم٦م عم٤م ؾم٤مق اعمحدصمقن هذه إطم٤مدي٨م  صمؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ اهلرري:

 ذم يمتٌٝمؿ:

- «ذم ُمٕم٤موي٦م. رواه ُمًٚمؿ.ش ٓ أؿمٌع اهلل سمٓمٜمف 

- ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٗم٤مـمٛم٦م سمـ ىمٞمس طملم اؾمتِم٤مرشمف ذم أيب ضمٝمؿ وُمٕم٤موي٦م، 

رّضاب  :أيش أُم٤م أسمق ضمٝمؿ ومال يْمع اًمٕمّم٤م قمـ قم٤مشم٘مف»اد يمؾ ُمٜمٝمًم أن يتزوضمٝم٤م: ويم٤مٟم٤م أر

وذم اًمٕم٤مدة اجل٤مري٦م سملم  اًمٜم٤مس ٓ ش. وأُم٤م ُمٕم٤موي٦م ومّمٕمٚمقك ٓ ُم٤مل ًمف، اٟمٙمحل أؾم٤مُم٦م» ،اًمٜم٤ًمء

 اب ًمٚمٜم٤ًمء.ُي٥م اًمِمخص أن يذيمر سم٠مٟمف رضَّ 

ًمٞمٝمًم ذٟم٤ٌم، يٜم٥ًم إ وٓ هذا احلدي٨م ينمح ـمٌٞمٕم٦م هذيـ اًمّمح٤مسمٞملم وطم٤مهلًم،ىمٚم٧م: 

 وم٤مٓؾمتدٓل هبذا احلدي٨م ذم همػم وضمٝمف. 

هذه إطم٤مدي٨م شمدل قمغم أن ٓسمد ُمـ اًمتٜمٌٞمف قمغم ُم٤م صدر ُمـ سمٕمض  ىم٤مل اًمِمٞمخ اهلرري:

ئمـ  وٓ يمل جيتٜمٌف أظمرون. اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اخلروج اعمخ٤مًمػ ًمٚمنمع قمغم قمكم ريض اهلل قمٜمف،

 سم٠مس سمّمدور ُمثؾ ذًمؽ قمـ اًمّمح٤مسم٦م.  أطمد أٟمف ٓ

قمغم أن ذم  ،«ويح قمًمر، شم٘متٚمف اًمٗمئ٦م اًم٤ٌمهمٞم٦م» اًمِمٞمخ اهلرري سمحدي٨م: صمؿ اؾمتدل

ووصٗمٝمؿ سم٤مًمٌٖمل واًمدقمقة إمم اًمٜم٤مر ًمٞمس ُمـ  اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ ظمرضمقا قمغم قمكم ريض اهلل قمٜمف،

 اٟمت٘م٤مص اًمّمح٤مسم٦م وؿمتٛمٝمؿ وؾمٌٝمؿ. 

 وىم٤مل سمٕمد هد هذا احلدي٨م: 

- د ؿمٞمخ اًمٌخ٤مري قمـ صمؿ ورد ُم٤م هق أىمقى ُمـ هذا ُم٤م رواه احل٤مومظ ُمًدد سمـ ُمنه
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إن سمٜمل أُمٞم٦م ي٘م٤مشمٚمقٟمٜمل يزقمٛمقن أين ىمتٚم٧م قمثًمن »أٟمف ىم٤مل:  «ُمًٜمده»قمكم ريض اهلل قمٜمف ذم 

 ش.ويمذسمقا إٟمًم يريدون اعمٚمؽ...

-  وُمثٚمف ٟم٘مؾ احل٤مومظ اسمـ ضمرير قمـ قمًمر سمـ ي٤مه أن ُمٕم٤موي٦م ومج٤مقمتف ُمـ سمٜمل أُمٞم٦م

 اؾمتحٚمقا اًمدٟمٞم٤م سمحج٦م اًمٓمٚم٥م سمدم قمثًمن. 

ُمٕمٜمك اًمٓمٕمـ اعمٛمٜمقع ذم اًمّمح٤مسم٦م أن ُيَذم  ري سمٕمد هد هذا احلدي٨م:ىم٤مل اًمِمٞمخ اهلر

ومٙمالم ؾمٞمدٟم٤م قمكم ويمالم ؾمٞمدٟم٤م قمًمر ريض اهلل »؛ وًمٞمس ذم سمٕمْمٝمؿ ـمٕمٜم٤م ذم اًمّمح٤مسم٦م يمٚمٝمؿ،

قمٜمٝمًم ذم عمٕم٤موي٦م وُمـ شم٤مسمٕمف ُمـ سمٜمل أُمٞم٦م، وهذا ٓ يٕمد ـمٕمٜم٤م ذم اًمّمح٤مسم٦م، إٟمًم اًمٓمٕمـ ذم 

 ( )إفمٝم٤مر اًمٕم٘مٞمدة اًمًٜمٞم٦م سمنمح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م، صش. اًمّمح٤مسم٦م أن ُيذيمروا مجٚم٦م سمًقء

وؾمٌؼ أن ىمٚمٜم٤م: أمجع أهؾ اًمًٜم٦م واجلًمقم٦م قمغم آقمت٘م٤مد سمٕمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م يمٚمٝمؿ دون 

ك اؾمتثٜم٤مء. وأُم٤م ُمٕم٤موي٦م وقمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اهلل قمٜمٝمًم ومٛمـ أضمٚم٦م اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ ٓخيٗم

   ّمح٤مسم٦م.ُمـ يٓمٕمـ ذم أدٟمك اًم ُمٙم٤مٟمتٝمؿ قمغم أطمد. وًمٞمتَّٝمؿ ديـ

٤م سم٤مًمًقء وم٤مقمٚمؿ أن إؾمالُمف ذم إذا رأي٧م اًمرضمؾ يذيمر صح٤مسمٞم   ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد رمحف اهلل:

قمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد احلٛمٞمد سمـ قمٌد احلٛمٞمد سمـ ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران ي٘مقل: ىم٤مل زم أمحد  ظمٓمر.

ا ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف ي٤م أسم٤م احلًـ! إذا رأي٧م رضمال يذيمر أطمدً »سمـ طمٜمٌؾ: 

. اعمخٚمّمٞم٤مت، ٕيب ـم٤مهر اعمخٚمص /0)شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر ش.ؾمٚمؿ سمًقء وم٤مهتٛمف قمغم اإلؾمالمو

 (0(، رىمؿ:)م:

ا ُمـ ٓيٕمٞم٥م ُمٕم٤موي٦م وقمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص؛ سمؾ أطمدً  ٤م:ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد رمحف اهلل أيًْم 

ئؾ قمـ قمـ اًمٗمْمؾ سمـ زي٤مد ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل وؾم اًمّمح٤مسم٦م إٓ ُمـ يم٤من وم٤مؾمد اًمٓمقي٦م.

رضمؾ اٟمت٘مص ُمٕم٤موي٦م وقمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص أي٘م٤مل ًمف راوميض؟ ىم٤مل: إٟمف مل جيؽمئ قمٚمٞمٝمًم إٓ وًمف 

ظمٌٞمئ٦م ؾمقء، ُم٤م يٜم٘مص أطمد أطمًدا ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إٓ وًمف داظِمَٚم٦ُم 

 (/اي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م . واٟمٔمر: اًمٌد0. و اًمًٜم٦م ٕيب سمٙمر سمـ اخلالل، رىمؿ:/0)شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر. شؾَمقء

وسم٤مجلٛمٚم٦م ومٚمؿ ي٘مّمدوا إٓ اخلػم واًمّمالح ذم اًمديـ. وأُم٤م » ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمتٗمت٤مزاين:و

اًمٞمقم ومال ُمٕمٜمك ًمًٌط اًمٚم٤ًمن ومٞمٝمؿ إٓ اًمتٝم٤مون سمٜم٘مٚم٦م اًمديـ، اًم٤ٌمذًملم أٟمٗمًٝمؿ وأُمقاهلؿ ذم 

 ت٥م ،سمػموت(، ط: قم٤ممل اًمٙم/0)ذح اعم٘م٤مصد  ش.ٟمٍمشمف، اعمٙمرُملم سمّمح٦ٌم ظمػم اًمٌنم وحمٌتف

وٟمٛمًؽ قمًم ضمرى سملم اًمّمح٤مسم٦م » :«شمِمٜمٞمػ اعم٤ًمُمع» ىم٤مل سمدر اًمديـ اًمزريمٌم ذمو
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وٟمرى اًمٙمؾ ُم٠مضمقريـ. هذا ىمقل اعمحت٤مـملم ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م؛ ٕن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ش. ُمدطمٝمؿ وؿمٝمد هلؿ، وُمـ ؿمٝمد ًمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم٘مٓمقع سمًالُمتف ذم قم٤مىمٌتف

 ، ط: ُمٙمت٦ٌم ىمرـم٦ٌم(/ٛمع اجلقاُمع )شمِمٜمٞمػ اعم٤ًمُمع سمج

صمؿ ؾم٤مق اًمٕمالُم٦م اًمزريمٌم سمٕمد ذًمؽ سم٠مؾمٓمر ُم٤م ضم٤مء ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ ىمّم٦م طم٤مـم٥م سمـ 

ىم٤مل سمٕمض إئٛم٦م: يمٗمك هبذا احلدي٨م ُمٕمٔمًًم ؿم٠من اًمّمح٤مسم٦م، ويم٤موم٤م يمؾ ًم٤ًمن » وىم٤مل: أيب سمٚمتٕم٦م،

ُمؾ هلؿ قمغم شمٚمؽ قمـ اًم٘مقل، وُم٤مٟمٕم٤م يمؾ ىمٚم٥م قمـ اًمتٝمٛم٦م، وسم٤مقمث٤م قمغم ذيمر حم٤مؾمٜمٝمؿ، وأن احل٤م

 ، ط: ُمٙمت٦ٌم ىمرـم٦ٌم(/)شمِمٜمٞمػ اعم٤ًمُمع سمجٛمع اجلقاُمع ش. اًمقىم٤مئع إٟمًم هق أُمر اًمديـ

وُم٤م ٟم٘مؾ ومٞمًم ؿمجر سمٞمٜمٝمؿ واظمتٚمٗمقا ومٞمف ومٛمٜمف ُم٤م هق »وىم٤مل اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد ذم قم٘مٞمدشمف: 

ًمٜم٤مه قمغم أطمًـ اًمت٠مويالت، وـمٚمٌٜم٤م ًمف سم٤مـمؾ ويمذب ومال يٚمتٗم٧م إًمٞمف، وُم٤م يم٤من صحٞمًح٤م أوَّ 

د اعمخ٤مرج؛ ٕن اًمثٜم٤مء قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اهلل ؾم٤مسمؼ، وُم٤م ٟم٘مؾ حمتٛمؾ ًمٚمت٠مويؾ، واعمِمٙمقك ٓ يٌٓمؾ أضمق

اعمٕمٚمقم، وىم٤مل همػمه وىمد ذيمر اًمٗمتـ سمٞمٜمٝمؿ: وهل سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ومْم٤مئٚمٝمؿ يم٘مٓمرة يمدرة ذم سمحر 

 ، ط: ُمٙمت٦ٌم ىمرـم٦ٌم(/)شمِمٜمٞمػ اعم٤ًمُمع سمجٛمع اجلقاُمع  ش.ص٤مف

ن هذه أصم٤مر اعمروي٦م ذم ُم٤ًموهيؿ ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق يمذب، إ»ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل:و

وُمٜمٝم٤م ُم٤م ىمد زيد ومٞمف وٟم٘مص وهمػم قمـ وضمٝمف، واًمّمحٞمح ُمٜمف هؿ ومٞمف ُمٕمذورون، إُم٤م جمتٝمدون 

ُمّمٞمٌقن، وإُم٤م جمتٝمدون خمٓمئقن، وهؿ ُمع ذًمؽ ٓ يٕمت٘مدون أن يمؾ واطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م 

جلٛمٚم٦م، وهلؿ ُمـ اًمًقاسمؼ ُمٕمّمقم قمـ يم٤ٌمئر اإلصمؿ وصٖم٤مئره؛ سمؾ دمقز قمٚمٞمٝمؿ اًمذٟمقب ذم ا

واًمٗمْم٤مئؾ ُم٤م يقضم٥م ُمٖمٗمرة ُم٤م يّمدر ُمٜمٝمؿ إن صدر، طمتك إٟمف يٖمٗمر هلؿ ُمـ اًمًٞمئ٤مت ُم٤م ٓ 

)جمٛمقع اًمٗمت٤موى  ش.يٖمٗمر عمـ سمٕمدهؿ؛ ٕن هلؿ ُمـ احلًٜم٤مت اًمتل متحق اًمًٞمئ٤مت ُم٤م ًمٞمس عمـ سمٕمدهؿ

/)ط: جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ، 

 حيرم االكتؼاص من صحايب وـعـه وسبه: 

وًمٕمـ  واًمالقمـ أو اًم٤ًمب يًتحؼ اًمتٕمزير، ٟٓمت٘م٤مص ُمـ صح٤ميب وًمٕمٜمف وؾمٌف،ُيرم ا

 اًمّمح٤مسم٦م يمٚمٝمؿ أو ذيمرهؿ سم٤مًمًقء واؾمتحالًمف يمٗمر. 

ُمـ ؾم٥م أطمًدا ُمـ اًمّمح٤مسم٦م » طمٙمك اًمٕمالُم٦م اسمـ قم٤مسمديـ اًمِم٤مُمل قمـ اعمال قمكم اًم٘م٤مري:

ٞمف سمٕمض ًم قمٚمأو يؽمشم٥م قمٚمٞمف صمقاب يم ،ومٝمق وم٤مؾمؼ وُمٌتدع سم٤مإلمج٤مع، إٓ إذا اقمت٘مد أٟمف ُم٤ٌمح

أو  ،)شمٜمٌٞمف اًمقٓة واحلٙم٤مم قمغم أطمٙم٤مم ؿم٤مشمؿ ظمػم إٟم٤ممش. اًمِمٞمٕم٦م، أو اقمت٘مد يمٗمر اًمّمح٤مسم٦م وم٢مٟمف يم٤مومر سم٤مإلمج٤مع



َ قيدةَ الع َ شرحَ    0   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (/أطمد أصح٤مسمف اًمٙمرام قمٚمٞمف وقمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم، ٓسمـ قم٤مسمديـ اًمِم٤مُمل، وٛمـ جمٛمققم٦م رؾم٤مئؾ اسمـ قم٤مسمديـ 

طمد أن يذيمر ؿمٞمئ٤م مم٤م وىمع سمٞمٜمٝمؿ يًتدل سمف ٓ جيقز ٕ» ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ طمجر اهلٞمثٛمل:و

واًمٓمٕمـ ذم وٓيتف اًمّمحٞمح٦م، أو ًمٞمٖمري اًمٕمقام قمغم  ،ُمـ وىمع ًمف ذًمؽ قمٚمی سمٕمض ٟم٘مص

وٟمحق ذًمؽ ُمـ اعمٗم٤مؾمد، ومل ي٘مع ذًمؽ إٓ ًمٚمٛمٌتدقم٦م وسمٕمض ضمٝمٚم٦م اًمٜم٘مٚم٦م اًمذيـ  ،ؾمٌٝمؿ وصمٚمٌٝمؿ

يـ ًمت٠مويٚمف، وهذا ؿمديد يٜم٘مٚمقن يمٚمًم رأوه ويؽميمقٟمف قمغم فم٤مهره همػم ـم٤مقمٜملم ذم ؾمٜمده وٓ ُمِمػم

وهق إهمراء ًمٚمٕم٤مُم٦م وُمـ ذم طمٙمٛمٝمؿ قمغم شمٜم٘مٞمص أصح٤مب  ،اًمتحريؿ عم٤م ومٞمف ُمـ اًمٗم٤ًمد اًمٕمٔمٞمؿ

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمذيـ مل ي٘مؿ اًمديـ إٓ سمٜم٘مٚمٝمؿ إًمٞمٜم٤م يمت٤مب اهلل وُم٤م ؾمٛمٕمقه 

ٚم٤ًمن، ٓسمـ طمجر اهلٞمتٛمل، )شمٓمٝمػم اجلٜم٤من واًم ش.وؿم٤مهدوه ُمـ ٟمٌٞمِّف ُمـ ؾمٜمٜمف اًمٖمراء اًمقاوح٦م اًمٌٞمْم٤مء

 ، ط: دار اًمّمح٤مسم٦م ًمٚمؽماث سمٓمٜمٓم٤م(ص

اًمٔم٤مهر أن هذه » :...شٓ شمًٌقا أصح٤ميب» ٛمل ذم ذح طمدي٨متـ طمجر اهلٞمىم٤مل اسمو

صمؿ اًمٙمالم إٟمًم هق ذم ؾم٥م سمٕمْمٝمؿ، أُم٤م ؾم٥م مجٞمٕمٝمؿ ومال ، احلرُم٦م صم٤مسمت٦م ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ...

ٕٟمف اؾمتخٗم٤مف سم٤مًمّمح٦ٌم ومٞمٙمقن ؿمؽ أٟمف يمٗمر، ويمذا ؾم٥م واطمد ُمٜمٝمؿ ُمـ طمٞم٨م هق صح٤ميب، 

ش سمٖمْمٝمؿ يمٗمر»اؾمتخٗم٤موًم٤م سمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وقمغم هذا يٜمٌٖمل أن ُيٛمؾ ىمقل اًمٓمح٤موي 

ومٌٖمض اًمّمح٤مسم٦م يمٚمٝمؿ وسمٖمض سمٕمْمٝمؿ ُمـ طمٞم٨م اًمّمح٦ٌم ٓ ؿمؽ أٟمف يمٗمر، وأُم٤م ؾم٥م أو 

 (.-)اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م  ش.سمٖمض سمٕمْمٝمؿ ُٕمر آظمر ومٚمٞمس سمٙمٗمر

اًمذي قمٚمٞمف اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م: إن يم٤من ُمًتحاًل ًمذًمؽ » وىم٤مل اًم٘م٤ميض أسمق يٕمغم:

ؾمقاء يمٗمرهؿ أو ـمٕمـ ذم ديٜمٝمؿ ُمع  ،يمٗمر، وإن مل يٙمـ ُمًتحال ومًؼ ومل يٙمٗمر

 ()اًمّم٤مرم اعمًٚمقل، صش.إؾمالُمٝمؿ

طمرُم٦م ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ مم٤م ٓ » وىم٤مل اًمٕمالُم٦م أًمقد رمحف اهلل:

أو يتٜم٤مزع ومٞمف اصمٜم٤من. وأـمٚمؼ همػم واطمد اًم٘مقل سمٙمٗمر ُمرشمٙم٥م ذًمؽ  ،يٜمٌٖمل أن يٜمتٓمح ومٞمف يمٌِم٤من

ُمـ ومْمٚمٝمؿ وذومٝمؿ، وُمّم٤مدُم٦م  -ىمٌؾ فمٝمقر اعمخ٤مًمػ  -عم٤م ومٞمف ُمـ إٟمٙم٤مر ُم٤م ىم٤مم اإلمج٤مع قمٚمٞمف 

)إضمقسم٦م اًمٕمراىمٞم٦م قمغم إؾمئٚم٦م ش. اعمتقاشمر ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م اًم٘م٤مئٚملم قمغم أن هلؿ اًمزًمٗمك ُمـ رهبؿ

 حلٛمٞمدي٦م سمٖمداد(، ُمٓمٌٕم٦م ااًمالهقري٦م، ص

اعمٜم٘مقل قمـ أمحد ذم ؾم٥م اًمّمح٤ميب أٟمف ىم٤مل: أٟم٤م أضمٌـ قمـ » وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمًٌٙمل:

ًٓ  ىمتٚمف  (/0)ومت٤موى اًمًٌٙمل  .شا ؿمديدً ، وًمٙمـ يٜمٙمؾ ٟمٙم٤م

ُمـ ؿمتؿ أطمدًا ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أسم٤م سمٙمر أو » وىم٤مل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ:



َ قيدةَ الع َ شرحَ    0   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
إهنؿ يم٤مٟمقا قمغم والل ويمٗمر وم٢مٟمف  :٤مص، وم٠مُم٤م إن ىم٤ملقمٛمر أو قمثًمن أو ُمٕم٤موي٦م أو قمٛمرو سمـ اًمٕم

 ًٓ ي٤مدات ًمٚم٘مػمواين )اًمٜمقادر واًمزش.  ؿمديًداي٘متؾ، وًمق ؿمتٛمٝمؿ سمٖمػم ذًمؽ ُمـ ُمِم٤ممت٦م اًمٜم٤مس ومٚمٞمٜمٙمؾ ٟمٙم٤م

 ، ط: دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، سمػموت(/( )م:

قمـ واًمٙمػ  ،أهؾ احلؼ قمغم وضمقب شمٕمٔمٞمؿ اًمّمح٤مسم٦م اشمٗمؼ» وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمتٗمت٤مزاين:

)ذح ش. اًمٓمٕمـ ومٞمٝمؿ...، ويمثػم مم٤م طمٙمل قمٜمٝمؿ اومؽماءات، وُم٤م صح ومٚمف حم٤مُمؾ وشم٠مويالت

 (/0اعم٘م٤مصد 

ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م قمغم صمالصم٦م أىم٤ًمم: إول: أن يًٌٝمؿ سمًم ي٘متيض » وىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٕمثٞمٛملم:

أو أن قم٤مُمتٝمؿ ومً٘مقا ومٝمذا يمٗمر؛ ٕٟمف شمٙمذي٥م هلل ورؾمقًمف سم٤مًمثٜم٤مء قمٚمٞمٝمؿ واًمؽميض  ،يمٗمر أيمثرهؿ

قمٜمٝمؿ، سمؾ ُمـ ؿمؽ ذم يمٗمر ُمثؾ هذا وم٢من يمٗمره ُمتٕملم؛ ٕن ُمْمٛمقن هذه اعم٘م٤مًم٦م أن ٟم٘مٚم٦م 

اًمٙمت٤مب أو اًمًٜم٦م يمٗم٤مر أو وم٤ًمق. اًمث٤مين: أن يًٌٝمؿ سم٤مًمٚمٕمـ واًمت٘مٌٞمح ومٗمل يمٗمره ىمقٓن ٕهؾ 

اًمٕمٚمؿ، وقمغم اًم٘مقل سم٠مٟمف ٓ يٙمٗمر جي٥م أن جيٚمد وُيٌس طمتك يٛمقت أو يرضمع قمًم ىم٤مل. اًمث٤مًم٨م: 

ر سمًم يردقمف قمـ ذًمؽأن يًٌٝمؿ سمًم ٓ . ش ي٘مدح ذم ديٜمٝمؿ، يم٤مجلٌـ واًمٌخؾ ومال يٙمٗمر وًمٙمـ ُيَٕمزَّ

 (/. جمٛمقع ومت٤موى ورؾم٤مئؾ اًمٕمثٞمٛملم )شمٕمٚمٞمؼ خمتٍم قمغم يمت٤مب عمٕم٦م آقمت٘م٤مد، ًمٚمٕمثٞمٛملم، ص

 من سب اـصحابة ؽعؾقه ـعـة اهلل وادالئؽة واــاس أمجعع: 

إن اهلل » صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: قمـ قمقيؿ سمـ ؾم٤مقمدة ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل

٤م، ومجٕمؾ زم ُمٜمٝمؿ وزراء وأٟمّم٤مًرا وأصٝم٤مًرا، ومٛمـ شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم اظمت٤مرين واظمت٤مر يب أصح٤مسمً 

ش. ؾمٌٝمؿ ومٕمٚمٞمف ًمٕمٜم٦م اهلل واعمالئٙم٦م واًمٜم٤مس أمجٕملم، ٓ ي٘مٌؾ ُمٜمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سف وٓ قمدل

 د. وواوم٘مف اًمذهٌل(، وىم٤مل احل٤ميمؿ: هذا طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤م)اعمًتدرك، رىمؿ:

قمغم أن اهلل شمٕم٤ممم اظمت٤مر اًمّمح٤مسم٦م ًمّمح٦ٌم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  احلدي٨م دلَّ  اهذ

 وؾمٚمؿ، وم٤مًمٓمٕمـ ذم اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ يًتٚمزم اًمٓمٕمـ ذم اهلل شمٕم٤ممم )واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ُمٜمف(

 شمٕم٤ممم ذَّ  وىم٤مٟم٤م اهلل واًمٓم٤مقمـ ومٞمٝمؿ يًتحؼ ًمٕمٜم٦م اهلل واعمالئٙم٦م اعمٕمّمقُملم، واًمٜم٤مس أمجٕملم.

 ذًمؽ. 

:ريض اهلل طـفم حؽم من يؽػر مجفور اـصحابة
إٟمٙم٤مره ُم٤م قمٚمؿ ُمـ و ،إن ُمـ يٙمٗمر مجٝمقر اًمّمح٤مسم٦م ٓ يِمؽ ذم يمٗمره ًمتٙمذسمٞمف اًمقطمل

ُمـ ؾم٥م أطمًدا »طمٙمك اًمٕمالُم٦م اسمـ قم٤مسمديـ اًمِم٤مُمل قمـ اعمال قمكم اًم٘م٤مري: . اًمديـ سم٤مًميورة



َ قيدةَ الع َ شرحَ    0   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
اقمت٘مد أٟمف ُم٤ٌمح، أو يؽمشم٥م قمٚمٞمف صمقاب يمًم  ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ومٝمق وم٤مؾمؼ وُمٌتدع سم٤مإلمج٤مع، إٓ إذا

)شمٜمٌٞمف اًمقٓة واحلٙم٤مم قمغم أطمٙم٤مم ؿم٤مشمؿ  ش.ٞمف سمٕمض اًمِمٞمٕم٦م، أو اقمت٘مد يمٗمر اًمّمح٤مسم٦م وم٢مٟمف يم٤مومر سم٤مإلمج٤معقمٚم

ظمػم إٟم٤مم، أو أطمد أصح٤مسمف اًمٙمرام قمٚمٞمف وقمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم، ٓسمـ قم٤مسمديـ اًمِم٤مُمل، وٛمـ جمٛمققم٦م رؾم٤مئؾ اسمـ قم٤مسمديـ 

/). 

وأُم٤م ُمـ يمٗمر مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م وم٢مٟمف يٙمٗمر يمًم ذم اًمِم٤مُمؾ؛ ٕٟمف أٟمٙمر »ل اًمدؾمقىمل: وىم٤م

، عمحٛمد سمـ /)طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمٙمٌػم . «٤م ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة ويمذب اهلل ورؾمقًمفُمٕمٚمقُمً 

ٞم٦م اًمّم٤موي قمغم اًمنمح أمحد سمـ قمروم٦م اًمدؾمقىمل اعم٤مًمٙمل، ط: دار اًمٗمٙمر. وُمثٚمف ذم سمٚمٖم٦م اًم٤ًمًمؽ ٕىمرب اعم٤ًمًمؽ اعمٕمروف سمح٤مؿم

 .اًمّمٖمػم، ٕيب اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ حمٛمد اخلٚمقيت، اًمِمٝمػم سم٤مًمّم٤موي اعم٤مًمٙمل، ط: دار اعمٕم٤مرف(

ٓ ظمالف ذم شمٙمٗمػم ُمـ ٟمٗمك اًمرسمقسمٞم٦م أو اًمقطمداٟمٞم٦م ...، أو يمٗمر مجٞمع »وىم٤مل اسمـ ضمزي: 

 (.زي اًمٙمٚمٌل اًمٖمرٟم٤مـمل، ص )اًم٘مقاٟملم اًمٗم٘مٝمٞم٦م، ٕيب اًم٘م٤مؾمؿ، حمٛمد سمـ أمحد، اسمـ ضم. «اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ

ويمذا ي٘مٓمع سمتٙمٗمػم يمؾ ىم٤مئؾ ىمقٓ يتقصؾ سمف إمم شمْمٚمٞمؾ إُم٦م، »وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي: 

، ط: اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، سمػموت. وُمثٚمف ذم ٟمٞمؾ إوـم٤مر، 0/0)روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم وقمٛمدة اعمٗمتلم . «أو شمٙمٗمػم اًمّمح٤مسم٦م

 ، ط: دار اعمٕمروم٦م، سمػموت(./طمٜمٌؾ، ًمنمف اًمديـ اعم٘مدد . واإلىمٜم٤مع ذم وم٘مف اإلُم٤مم أمحد سمـ /ًمٚمِمقيم٤مين 

يمٗمرت اًمرواومض ؾم٤مئر اًمّمح٤مسم٦م ذم شم٘مديٛمٝمؿ »ي ذم ذح ُمًٚمؿ: وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقو

٤م ٤م؛ ٕٟمف مل ي٘مؿ ذم ـمٚم٥م طم٘مف سمزقمٛمٝمؿ. وه١مٓء أؾمخػ ُمذهًٌ وزاد سمٕمْمٝمؿ ومٙمٗمر قمٚمٞمً  ،همػمه

وٓ ؿمؽ ذم يمٗمر ُمـ ىم٤مل هذا؛ ٕن  ُمـ أن يرد ىمقهلؿ أو يٜم٤مفمر. وىم٤مل اًم٘م٤ميض: وأومًد قم٘ماًل 

)ذح  اًمٜمقوي قمغم  .«ُمـ يمٗمر إُم٦م يمٚمٝم٤م واًمّمدر إول وم٘مد أسمٓمؾ ٟم٘مؾ اًمنميٕم٦م وهدم اإلؾمالم

 ، ط: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت(./صحٞمح ُمًٚمؿ 

ًٓ »وىم٤مل اإلُم٤مم اًمًٌٙمل:   يتقصؾ سمف إمم شمْمٚمٞمؾ ويمذًمؽ ٟم٘مٓمع سمتٙمٗمػم يمؾ ىم٤مئؾ ىم٤مل ىمق

 .، ط: دار اعمٕم٤مرف(/)ومت٤موى اًمًٌٙمل  .«مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م إُم٦م وشمٙمٗمػم

اطمت٩م اعمٙمٗمرون ًمٚمِمٞمٕم٦م واخلقارج سمتٙمٗمػمهؿ ٕقمالم »وىم٤مل اًمًٌٙمل ذم ُمقوع آظمر: 

ذم ىمٓمٕمف هلؿ سم٤مجلٜم٦م. وهذا صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ وشمٙمذي٥م اًمٜمٌل 

 (./اًمًٌٙمل  )ومت٤موى. «قمٜمدي اطمتج٤مج صحٞمح ومٞمٛمـ صم٧ٌم قمٚمٞمف شمٙمٗمػم أوًمئؽ

)أو( ىم٤مل ىمقٓ يتقصؾ سمف إمم )شمٙمٗمػم اًمّمح٤مسم٦م( أي سمٖمػم شم٠مويؾ »وذم يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع: 

)يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع قمـ ُمتـ اإلىمٜم٤مع، ًمٚمٌٝمقيت احلٜمٌكم . «)ومٝمق يم٤مومر( ٕٟمف ُمٙمذب ًمٚمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

/0تٝمك، عمّمٓمٗمك سمـ ؾمٕمد اًمدُمِم٘مل احلٜمٌكم ، ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م. وُمثٚمف ذم ُمٓم٤مًم٥م أوزم اًمٜمٝمك ذم ذح هم٤مي٦م اعمٜم/ ،

 ط: اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل(.
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)وقمٜمف( أي: اإلُم٤مم أمحد أن اًمذيـ يمٗمروا أهؾ احلؼ »وذم ذح ُمٜمتٝمك  اإلرادات:  

. اٟمتٝمك. (واًمّمح٤مسم٦م واؾمتحٚمقا دُم٤مء اعمًٚمٛملم سمت٠مويؾ أو همػمه )يمٗم٤مر( ىم٤مل )اعمٜم٘مح وهق أفمٝمر

)دىم٤مئؼ أوزم اًمٜمٝمك ًمنمح اعمٜمتٝمك اعمٕمروف سمنمح  .«ٟمديـ هلل سمفواًمذي  ،وهق اًمّمقاب :وىم٤مل ذم اإلٟمّم٤مف

، ط: قم٤ممل اًمٙمت٥م. وُمثٚمف ذم ُمٓم٤مًم٥م أوزم اًمٜمٝمك ذم ذح هم٤مي٦م اعمٜمتٝمك، عمّمٓمٗمك سمـ ؾمٕمد، / احلٜمٌكم ٝمقيتُمٜمتٝمك اإلرادات، ًمٚمٌ

 ، ط: اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل(./اًمدُمِم٘مل احلٜمٌكم  اًمرطمٞم٤ٌمين

زقمؿ أهنؿ ارشمدوا سمٕمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إٓ ُمـ »وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: 

 ًً ٤م ذم يمٗمره وم٢مٟمف أو أهنؿ ومً٘مقا قم٤مُمتٝمؿ ومٝمذا ٓ ري٥م أيًْم  ،٤مٟمٗمرا ىمٚمٞمال ٓ يٌٚمٖمقن سمْمٕم٦م قمنم ٟمٗم

سمؾ ُمـ يِمؽ ذم يمٗمر  ،ُمٙمذب عم٤م ٟمّمف اًم٘مرآن ذم همػم ُمقوع ُمـ اًمرى قمٜمٝمؿ واًمثٜم٤مء قمٚمٞمٝمؿ

 .«ه اعم٘م٤مًم٦م أن ٟم٘مٚم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م يمٗم٤مر أو وم٤ًمقوم٢من ُمْمٛمقن هذ ؛ُمثؾ هذا وم٢من يمٗمره ُمتٕملم
 ، ط: احلرس اًمقـمٜمل اًمًٕمقدي(./-)اًمّم٤مرم اعمًٚمقل قمغم ؿم٤مشمؿ اًمرؾمقل 

ومٞمف: ويمذا اًم٘مٓمع  «اًمِمٗم٤مء»ىم٤مل ص٤مطم٥م »ىم٤مل اًمٕمالُم٦م حمٛمد أٟمقر ؿم٤مه اًمٙمِمٛمػمي: و

 ًٓ ه ص٤مطم٥م  يتقصؾ سمف إمم شمْمٚمٞمؾ إُم٦م أو شمٙمٗمػم اًمّمح٤مسم٦م، وطمٙم٤مسمٙمٗمر يمؾ ُمـ ىم٤مل ىمق

 .()إيمٗم٤مر اعمٚمحديـ، ص.»ذم يمت٤مب اًمردة قمٜمف وأىمره «اًمروو٦م»

 حؽم من يؽػر أبا بؽر اـصديق أو طؿر اـػاروق ريض اهلل طـفام:

اشمٗمؼ أصح٤مب »وأُم٤م طمٙمؿ شمٙمٗمػم اًمِمٞمخلم وم٘م٤مل اإلُم٤مم أسمق إؾمح٤مق اًمِمػمازي: 

جٛمقع ذح اعمٝمذب )شمٙمٛمٚم٦م اعم.«اعمذاه٥م إرسمٕم٦م ذم يمٗمر ُمـ ؾم٥م أيب سمٙمر وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمًم

/.)ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت ، 

سمٙمر يمٗمر قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م، وقمغم أطمد اًمقضمٝملم قمٜمد  ٤مؾم٥م أسم»وىم٤مل اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل: 

اًمِم٤مومٕمٞم٦م، وُمِمٝمقر ُمذه٥م ُم٤مًمؽ أٟمف جي٥م سمف اجلٚمد ومٚمٞمس سمٙمٗمر، ٟمٕمؿ ىمد خيرج قمٜمف ُم٤م ُمر قمٜمف 

ن اىمتٍم قمغم اًم٥ًم ُمـ همػم شمٙمٗمػم مل ذم اخلقارج أٟمف يمٗمر ومتٙمقن اعم٠ًمًم٦م قمٜمده قمغم طم٤مًملم إ

 ، ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، ًمٌٜم٤من(./)اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م قمغم أهؾ اًمرومض واًمْمالل واًمزٟمدىم٦م  .«يٙمٗمر وإن يمٗمر يمٗمر

وأُم٤م شمٙمٗمػم أيب سمٙمر وٟمٔمرائف ممـ ؿمٝمد هلؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ »وىم٤مل أيًْم٤م: 

)اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م قمغم أهؾ  .«٤ماًمٙمٗمر ومٞمٝم٤م ىمٓمٕمً  سم٤مجلٜم٦م ومٚمؿ يتٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م أصح٤مب اًمِم٤مومٕمل واًمذي أراه

 .(/، ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، ًمٌٜم٤من. وُمثٚمف ذم ومت٤موى اًمًٌٙمل /اًمرومض واًمْمالل واًمزٟمدىم٦م 

وىم٤مًمقا سمتٙمٗمػم يمؾ ُمـ أيمٗمر واطمدا ُمـ اًمٕمنمة اًمذيـ ؿمٝمد »وىم٤مل قمٌد اًم٘م٤مهر اًمٌٖمدادي: 

ٓة مجٞمع أزواج رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف هلؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مجلٜم٦م، وىم٤مًمقا سمٛمقا
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)اًمٗمرق سملم اًمٗمرق وسمٞم٤من اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م، ٕيب ُمٜمّمقر قمٌد .«وؾمٚمؿ، وايمٗمروا ُمـ أيمٗمرهـ أو أيمٗمر سمٕمْمٝمـ

 ، ط: دار أوم٤مق اجلديدة، سمػموت(.اًم٘م٤مهر اًمٌٖمدادي، ص

 قمٜمف ًمق أٟمٙمر يمقن أيب سمٙمر اًمّمديؼ ريض اهلل شمٕم٤ممم»و ذم اإلقمالم سم٘مقاـمع اإلؾمالم: 

 هت  مت ُّٱٕن اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل:  ؛ا، ٟمص قمٚمٞمف اًمِم٤مومٕمل ريض اهلل قمٜمف٤م يم٤من يم٤مومرً صح٤مسمٞم  
،ط: دار اعمٜمٝم٤مج، ٟم٘مٚمف طمجر اهلٞمتٛمل اًمِم٤مومٕمل، ص )اإلقمالم سم٘مقاـمع اإلؾمالم، ٓسمـ .(٧١اتلَبة/ ) َّ  مج حج مث

 اعمّمٜمػ قمـ اخلقارزُمل(.

ًٓ ويمذا ي»: «اًمروو٦م»وي١مظمذ ُمـ ىمقل »وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر:   ٘مٓمع سمتٙمٗمػم يمؾ ىم٤مئؾ ىمق

اعمٜمًقسم٦م إمم اًمِمٞمخ  «إُم٤مزم»ُم٤م وىمع ذم  ردُّ  «أو شمٙمٗمػم اًمّمح٤مسم٦م ،يتقصؾ سمف إمم شمْمٚمٞمؾ إُم٦م

٤م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ ٓ ر أسم٤م سمٙمر وقمٛمر وقمثًمن وقمٚمٞم  ُمـ يمٗمَّ  أنَّ »قمز اًمديـ سمـ قمٌد اًمًالم ُمـ 

ًميورة ٓ يٙمٗمر قمغم اإلـمالق، ٤م سم٤مًميورة؛ ٕن ضم٤مطمد ا، وإن يم٤من إؾمالُمٝمؿ ُمٕمٚمقُمً يٙمٗمرُ 

 اٟمتٝمك. «وإٓ ًمٙمٗمرٟم٤م ُمـ ضمحد سمٖمداد

٤م إٟمٙم٤مر ه أن شمٙمٗمػم ه١مٓء إئٛم٦م يًتٚمزم شمْمٚمٞمؾ إُم٦م، ورسمًم يًتٚمزم أيًْم ردِّ  ووضمفُ 

ا سم٤مٕومم، وُمـ صح٦ٌم أيب سمٙمر، وىمد ُمرَّ أن إٟمٙم٤مره٤م يمٗمر، ومزقْمؿ يُمٗمِره ريض اهلل قمٜمف يٙمقن يمٗمرً 

)اإلقمالم سم٘مقاـمع اإلؾمالم، ٓسمـ  اٟمتٝمك. «هذا ُمٙمذوب سمف قمغم اًمِمٞمخ واًمٔم٤مهر أن»صمؿ ىم٤مل اًمزريمٌم: 

،ط: دار اعمٜمٝم٤مج، ٟم٘مٚمف اعمّمٜمػ قمـ اخلقارزُمل(.-طمجر اهلٞمتٛمل اًمِم٤مومٕمل، ص

 ؼرض اـرواؽض واـزكادؾة من اـطعن دم اـصحابة: 

يٕمٜمل قمدم ضمقاز خم٤مًمٗم٦م اضمتٝم٤مدهؿ أو  اقمٚمؿ ضمٞمدا أن قمدم ضمقاز اًمٓمٕمـ ذم اًمّمح٤مسم٦م ٓ

ٕمد سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ُمرشمٙمٌل ٟموإٟمًم ُمٕمٜمك طمرُم٦م اًمٓمٕمـ ومٞمٝمؿ أن  ،ٞمٚمٝمؿ؛ وم٢مٟمف أُمر ُمًتٛمردًم

، وٟمتٝمٛمٝمؿ سم٤مخلٞم٤مٟم٦م، وٟمجرح قمداًمتٝمؿ وٟمٕمت٘مد أهنؿ ظمرضمقا ُمـ اًمدٟمٞم٤م سمٖمػم شمقسم٦م، اًمٙم٤ٌمئر،

. وُيٛمؾ اًمِمٞمخ اهلرري وسمٕمض اًم٘مٞم٤مدات وطم٥مِّ احلٙمقُم٦م، واًمٜمَّّْم٥ِم، وهمػمه٤م ُمـ اعمٕم٤مئ٥م

 إوه٤مم اًم٤ٌمـمٚم٦م ذم ظمّمقص اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ. اًم٤ٌميمًت٤مٟمٞم٦م أُمث٤مل هذه

وُم٤م أيمثر إُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ  ٤م،وؾمٌؼ أن ىمٚمٜم٤م: خم٤مًمٗم٦م اضمتٝم٤مد صح٤ميب أو رأيف ًمٞمس ُمذُمقُمً 

وظم٤مًمٗمٝمؿ إئٛم٦م  ومٛمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ىمدم ظمٓم٦ٌم اًمٕمٞمد قمغم اًمّمالة، ذم يمت٥م احلدي٨م واًمٗم٘مف.

طمل قمغم » سمٕمد «اًمّمالة ذم اًمرطم٤مل» ويم٤من اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمًم ي٘مقل سم٢مقمالن إرسمٕم٦م.

وأُم٤م قمٞم٥م اًمّمح٤مسم٦م  ومل ي٠مظمذ سمف ُمـ ضم٤مء سمٕمده. وىم٧م إُمٓم٤مر. «اًمّمالة وطمل قمغم اًمٗمالح
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 وآٟمت٘م٤مص ُمٜمٝمؿ، وآؾمتخٗم٤مف هبؿ، واًمتِمٜمٞمع قمٚمٞمٝمؿ وإـمالق اًمٙمٚمًمت اعمٝمٞمٜم٦م ذم طم٘مٝمؿ،

واًمّمح٤مسم٦م  ـ اًمرديء،جيقز، ويٜم٤مذم روح اًم٘مرآن واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م. واًمٜم٘مد هق متٞمٞمز اجلٞمد ُم ومال

وم٘م٤مل  يمٚمٝمؿ أضمٞم٤مد. قمزل قمٛمر ريض اهلل قمٜمف قمٛمػم سمـ ؾمٕمد وومم ُمٙم٤مٟمف ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف،

وم٢مين  طمذاِر أن يٕمٞم٥م اًمٜم٤مس ُمٕم٤موي٦م، وم٘م٤مل قمٛمػم سمـ ؾمٕمد: سمٕمض اًمٜم٤مس ذم ُمٕم٤موي٦م ُم٤م ىم٤مًمقا،

، سم٤مب ي، رىمؿ:)ؾمٜمـ اًمؽمُمذ ش.اًمٚمٝمؿ اهد سمف» ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل:

 ُمٜم٤مىم٥م ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ريض اهلل قمٜمف(

وأىمدم سمٕمض اعمّمٜمٗملم قمغم آٟمت٘م٤مص ُمـ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م وظم٤مص٦م ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل  

رضحت ’’ وًمػمضمع اًم٘م٤مرئ إمم يمت٤مب يمٜم٤م ٟمقد شم٘مديؿ إُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ ًمقٓ خم٤موم٦م اًمٓمقل. قمٜمٝمؿ،

اًم٘م٤ميض/حمٛمد  ًمّم٤مطمٌف «ريض اهلل قمٜمفاًمٓم٤مقمٜمقن ذم ُمٕم٤موي٦م » ‘‘اعموہی ریض اہلل ہنع ےك اندقنی

 ـم٤مهر قمكم اهل٤مؿمٛمل. 

وؾم٤مهؿ ذم أُمث٤مل هذه اًمٓمٕمقن سمٕمض اعمخٚمّملم ُمـ اًمٕمٚمًمء اقمتًمًدا قمغم سمٕمض يمت٥م 

ٛملم. ًَّ  اًمت٤مريخ اجل٤مُمٕم٦م ًمٚمٖم٨م واًم

وهدم  ،يتقظمك اًمرواومض واًمزٟم٤مدىم٦م ُمـ ظمالل اًمٓمٕمـ ذم اًمّمح٤مسم٦م ٟم٘مض قمروة اإلؾمالم

عم٤م ضم٤مء اًمرؿمٞمد » :ىم٤مل اإلُم٤مم أيب داود اًمًجًت٤مين أٟمف أؾم٤مؾمف. طمٙمك اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي قمـ

سمِم٤ميمر رأس اًمزٟم٤مدىم٦م ًمٞميب قمٜم٘مف ىم٤مل: أظمؼمين، مل شمٕمٚمٛمقن اعمتٕمٚمؿ ُمٜمٙمؿ أول ُم٤م شمٕمٚمٛمقٟمف 

 اًمٜم٤مىمٚم٦م، وم٢مذا سمٓمٚم٧م اًمٜم٤مىمٚم٦م اًمرومض واًم٘مدر؟ ىم٤مل: أُم٤م ىمقًمٜم٤م سم٤مًمرومض وم٢مٟم٤م ٟمريد اًمٓمٕمـ قمغم

وم٢مٟم٤م ٟمريد أن ٟمجقز إظمراج سمٕمض أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد ؿمؽ أن ٟمٌٓمؾ اعمٜم٘مقل، وأُم٤م ىمقًمٜم٤م سم٤مًم٘مدر أو

. اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م /يخ سمٖمداد)شم٤مرش. إلصم٤ٌمت ىمدر اهلل، وم٢مذا ضم٤مز أن خيرج اًمٌٕمض ضم٤مز أن خيرج اًمٙمؾ

) 

ُمٕم٤موي٦م ؾمؽم ٕصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وم٢مذا يمِمػ »وىم٤مل أسمق شمقسم٦م احلٚمٌل: 

 ( /. اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م /0 دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر )شم٤مريخش. اًمرضمؾ اًمًؽم اضمؽمأ قمغم ُم٤م وراءه

ا ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف إذا رأي٧م اًمرضمؾ يٜمت٘مص أطمدً » ىم٤مل أسمق زرقم٦م: و

وؾمٚمؿ وم٤مقمٚمؿ أٟمف زٟمديؼ، ٕن اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٜمدٟم٤م طمؼ، واًم٘مرآن طمؼ، وإٟمًم 

 يريدون أن جيرطمقا ؿمٝمقدٟم٤م ًمٞمٌٓمٚمقا أدى إًمٞمٜم٤م هذا اًم٘مرآن واًمًٜمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل، وإٟمًم

. اًمٙمٗم٤مي٦م ذم قمٚمؿ )اًمٕمقاصؿ ُمـ اًم٘مقاصؿ، ًمألؿمٌٞمكم، ص ش.اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، واجلرح هبؿ أومم، وهؿ زٟم٤مدىم٦م

 (/. هتذي٥م اًمٙمًمل اًمرواي٦م، ًمٚمخٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي، ص
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قمغم  -ذم اًمٖم٤مًم٥م–فم٤مهرة اًمٓمٕمـ ذم ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف وسمٕمض اًمّمح٤مسم٦م همػمه شم٘مقم 

ٟم٘مدر  وُمـ احل٘م٤مئؼ اعمًٚمٛم٦م أن اعم١مرظملم ُمٝمًم أًمٗمقا ُمـ اًمٙمت٥م اًمْمخٛم٦م ٓ ًمرواي٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م.ا

ومٛمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف أُملم رؾمقل اهلل  قمغم ضمرح اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ظمالل هذه اًمٙمت٥م اًمت٤مرخيٞم٦م،

وُمـ أضمٚم٦م اًمّمح٤مسم٦م ريض  يروي أيمثر ُمـ ُمئ٦م طمدي٨م، صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ويم٤مشم٥م اًمقطمل،

ٌٚمغ أدٟمك اًمّمح٤مسم٦م ُمٙم٤مٟم٦ًم ٓهيزه٤م وٓجيرطمٝم٤م آٓف ُمـ اًمٓمؼمي وُماليلم ُمـ وي اهلل قمٜمٝمؿ.

واًمّمح٤مسم٦م ذه٥م  اًمٙمٚمٌل واًمقاىمدي. وم٤مًمرواي٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م سمٛمث٤مسم٦م ُمٞمزان ًمقزن إظمِم٤مب،

ويمٗمك  وم٢من رسمع يمٞمٚمق ُمـ اًمذه٥م إذا وزٟمتف ذم ُمٞمزان إظمِم٤مب مل ي٘مؿ ًمف وزن. ويقاىمٞم٧م،

 قزن اًمذه٥م و اًمٞمقاىمٞم٧م. اعمٞمزان اًمذهٌل ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ًم

 يم ىم ُّٱوىمد أوٗمك اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ ذم ؾمقرة اًمتقسم٦م سم٤مجل٤مئزة اعمٚمٙمٞم٦م اعمتٛمثٚم٦م ذم ىمقًمف:

 خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح ٱُّٱوىمقًمف شمٕم٤ممم:( ١١١اتلَبة/ ) َّ خن حن جن

يِمٝمد سم٢ميًمهنؿ ىمٓمٕم٤م، ( ٥٧األىفال/ ) َّ جغ مع جع مظ مضحط خض  حض جض مص

 ٦م. وسمٛمٖمٗمرهتؿ ووقمدهؿ سم٤مًمرزق اًمٙمريؿ ذم اجلٜم

 اجلواب طن استدالالت اـشقخ اهلرري بجواز اـطعن دم اـصحابة: 

 اهتام معاوية ريض اهلل طـه بؼتل اــػس وأؿل ادال باـباصل: 

قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اهلل قمٜمٝمًم أٟمف طمدث  «صحٞمحف»روى ُمًٚمؿ ذم 

٤مه صٗم٘م٦م يده، وصمٛمرة ٤م وم٠مقمٓمُمـ سم٤ميع إُم٤مُمً » ذات ُمرة سمحدي٨م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

وم٘م٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ  ش.ىمٚمٌف، ومٚمٞمٓمٕمف إن اؾمتٓم٤مع، وم٢من ضم٤مء آظمر يٜم٤مزقمف وم٤مرضسمقا قمٜمؼ أظمر

ش. هذا اسمـ قمٛمؽ ُمٕم٤موي٦م، ي٠مُمرٟم٤م أن ٟم٠ميمؾ أُمقاًمٜم٤م سمٞمٜمٜم٤م سم٤مًم٤ٌمـمؾ، وٟم٘متؾ أٟمٗمًٜم٤م» رب اًمٙمٕم٦ٌم:

 ( ح ُمًٚمؿ، رىمؿ:ٞم)صح

 اجلواب: 

اًمٜمزاع سملم قمكم وُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمٝمًم ٞمف وماًمذي يم٤من  زُم٤منهذا احلدي٨م حمٛمقل قمغم اًم

ويم٤من يرى قمٌد اًمرمحـ سمـ رب اًمٙمٕم٦ٌم أن ُمٕم٤موي٦م ُمٕم٤مرض  ذم اًمث٠مر ًمٕمثًمن ريض اهلل قمٜمف ىم٤مئًًم.

ًمٕمكم ذم ُم٠ًمًم٦م اخلالوم٦م، ومٕمؼم قمـ إٟمٗم٤مق ُمٕم٤موي٦م اعم٤مل قمغم ضمٞمِمف وأشم٤ٌمقمف سم٠ميمؾ اعم٤مل سم٤مًم٤ٌمـمؾ؛ 
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ـ قمٌد اًمرمحـ؛ وم٢من ٟمزاقمف اٟمحٍم ذم اًمث٠مر وقمـ ٟمزاقمف وىمت٤مًمف سم٘متؾ اًمٜمٗمس. وهذا اضمتٝم٤مد ُم

اعم٘مّمقد هبذا اًمٙمالم » ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي ذم ذح ُمًٚمؿ: ٓ ذم اخلالوم٦م. ًمٕمثًمن ريض اهلل قمٜمف،

أن هذا اًم٘م٤مئؾ عم٤م ؾمٛمع يمالم قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص وذيمر احلدي٨م ذم حتريؿ ُمٜم٤مزقم٦م 

هذا اًمقصػ ذم ُمٕم٤موي٦م عمٜم٤مزقمتف قمٚمٞم ٤م ريض اخلٚمٞمٗم٦م إول وأن اًمث٤مين ي٘متؾ وم٤مقمت٘مد هذا اًم٘م٤مئؾ 

اهلل قمٜمف، ويم٤مٟم٧م ىمد ؾمٌ٘م٧م سمٞمٕم٦م قمكم، ومرأى هذا أن ٟمٗم٘م٦م ُمٕم٤موي٦م قمغم أضمٜم٤مده وأشم٤ٌمقمف ذم طمرب 

قمكم وُمٜم٤مزقمتف وُم٘م٤مشمٚمتف إي٤مه ُمـ أيمؾ اعم٤مل سم٤مًم٤ٌمـمؾ وُمـ ىمتؾ اًمٜمٗمس، ٕٟمف ىمت٤مل سمٖمػم طمؼ ومال 

 (/)ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿش.يًتحؼ أطمد ُم٤مٓ ذم ُم٘م٤مشمٚمتف

واؾمتدل اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اهلرري قمغم اًمٓمٕمـ ذم سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمتل ىم٤مل 

 سم٥ًٌم صدور اعمٕم٤ميص ُمـ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م.  «هق ذم اًمٜم٤مر»اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٞمٝم٤م: 

 وىمد أضمٌٜم٤م قمٜمف ىمٌؾ هذا سمّمٗمح٤مت. 

 بؽثرة األؿل، وحتؼقؼه:  ريض اهلل طـه اهتام معاوية

أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ دقم٤م قمغم  «صحٞمحف»روى ُمًٚمؿ ذم  اؾمتدل سمٕمْمٝمؿ سمًم

  هل صٗم٦م ىمٌح ذم إظمالق.و يِمٌع اهلل سمٓمٜمف. ُمٕم٤موي٦م سم٠من ٓ

قمـ أيب محزة اًم٘مّم٤مب، قمـ اسمـ قم٤ٌمس، ىم٤مل: يمٜم٧م أًمٕم٥م ُمع اًمّمٌٞم٤من، ومج٤مء رؾمقل اهلل 

وادع زم اذه٥م »صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومتقاري٧م ظمٚمػ سم٤مب، ىم٤مل ومج٤مء ومحٓم٠مين طمٓم٠مة، وىم٤مل: 

، ىم٤مل: شاذه٥م وم٤مدع زم ُمٕم٤موي٦م»، ىم٤مل: ومجئ٧م وم٘مٚم٧م: هق ي٠ميمؾ، ىم٤مل: صمؿ ىم٤مل زم: شُمٕم٤موي٦م

 (0)صحٞمح ُمًٚمؿ، رىمؿ:ش. ٓ أؿمٌع اهلل سمٓمٜمف»ومجئ٧م وم٘مٚم٧م: هق ي٠ميمؾ، وم٘م٤مل: 

 : اجلواب

 صمٛم٦م أُمقر دمدر سم٤معمالطمٔم٦م ذم هذا احلدي٨م: 

- ومل يرِو اإلُم٤مم   محزة،مل ٟمجد هذه اًم٘مّم٦م ذم يمت٥م احلدي٨م واًمت٤مريخ إٓ قمـ أيب

وًمٞمس ًمف قمـ اسمـ قم٤ٌمس، »ىم٤مل اًمٜمقوي: قمـ أيب محزة إٓ هذا احلدي٨م. «صحٞمحف»ُمًٚمؿ ذم 

قمـ اًمٜمٌل صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ همػم هذا احلدي٨م... ومٚمف ذم ُمًٚمؿ هذا احلدي٨م وطمده، ٓ ذيمر 

 (/)ذح اًمٜمقوي قمٚمی ُمًٚمؿ ش. ًمف ذم اًمٌخ٤مري

قمـ اسمـ قم٤ٌمس ٓ يت٤مسمع قمٚمی » ذم أيب محزة اًم٘مّم٤مب: «ٌػماًمْمٕمٗم٤مء اًمٙم» وىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم ذم
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 (/)اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم .شوٓ يٕمرف إٓ سمف ،طمديثف

ذم شمرمج٦م ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف ىمقل أيب محزة  «أٟم٤ًمب إذاف» وؾم٤مق اًمٌالذري ذم

  (/)أٟم٤ًمب إذاف ش.يِمٌع ىم٤مل أسمق محزة: ومٙم٤من ُمٕم٤موي٦م سمٕمد ذًمؽ ٓ» وم٘م٤مل: اًم٘مّم٤مب هذا،

 ُمـ ىمٌؾ أيب محزة.  «أؿمٌع اهلل سمٓمٜمف ٓ» ومٕمٚمؿ ُمٜمف أن زي٤مدة

- :ىم٤مل اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط  قمٛمران سمـ أيب قمٓم٤مء إؾمدي، اؾمؿ أيب محزة

ًمق  :أي «.وٕمٞمػ يٕمتؼم» (:/) «حترير شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م» اًمديمتقر/سمِم٤مر قمقاد ومٞمف ذمو

وم٤محلدي٨م همػم ص٤مًمح  احلدي٨م.ُمت٤مسمع هلذا  وٓ شم٤مسمٕمف أطمد يم٤من طمديثف ُم٘مٌقٓ، وإٓ ومال.

 ًمٚم٘مٌقل. 

- ٗمف أسمق زرقم٦م و ،«اًمث٘م٤مت»ذم  اسمـ طم٤ٌمن، وذيمره اسمـ ُمٕملم فوصم٘مُّ محزة اًم٘مّم٤مب  قأسم وٕمَّ

 (/)حترير شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م  اًمرازي، وأسمق طم٤مشمؿ، واًمٜم٤ًمئل، وأسمق داود، واًمٕم٘مٞمٚمی.

يمذا ذم ش. ٚمی طمديثفوىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم: ٓ يت٤مسمع قم ․لمىم٤مل أسمق زرقم٦م: ًم» ىم٤مل اإلُم٤مم اًمذهٌل:

٤م وذيمر ًمف اًمٕم٘مٞمكم طمديثً » :(/) «اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء»وذم ․(/) «ُمٞمزان آقمتدال»

   . «اؾمتٜمٙمره
- ًمٚمٌٞمٝم٘مل  «دٓئؾ اًمٜمٌقة»ذم  –قمالوة قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ– روي هذا احلدي٨م

(/و ،)«رىمؿ: «ُمًٜمد أمحد( ،و0،) رىمؿ: «أُم٤مزم اسمـ سمنمان»و()، 

 «ُمِمٞمخ٦م اسمـ طمٞمقي٦م اخلزار»و (،)سمرىمؿ: (ـه0:م) «اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ُمقؾمك إؿمٞم٥م ضمزء»و
 . «ٓ أؿمٌع اهلل سمٓمٜمف» أو ًمٗمظ ،ومل يذيمر همػم إول قمدم ىمدوم ُمٕم٤موي٦م (.)رىمؿ:

اذه٥م وم٤مدع زم ُمٕم٤موي٦م، ىم٤مل: ويم٤من يم٤مشمٌف، ومًٕمٞم٧ُم وم٠مشمٞم٧م » سمٚمٗمظ: «ُمًٜمد أمحد»وضم٤مء ذم 

، )ُمًٜمد أمحد، رىمؿ: ش. قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وم٢مٟمف قمٚمی طم٤مضم٦مُمٕم٤موي٦م، وم٘مٚم٧م: أضم٥م ٟمٌل اهلل صٚمی اهلل

 (0و

 «ومًٕمٞم٧ُم وم٠مشمٞم٧م ُمٕم٤موي٦م»ومٞمف ىمقل اسمـ قم٤ٌمس و . «ٓ أؿمٌع اهلل سمٓمٜمف» مل يرد ومٞمف ًمٗمظ:
وًمٞمس ُمـ يمالم  مم٤م يدل قمغم أن هذه إًمٗم٤مظ ُمـ ىمٌٞمؾ اعمدرج.. وهذا ُمٙم٤مَن اظمتٗم٤مئف ذم ُمٙم٤منٍ 

 ٚمؿ. واهلل أقم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

-  قمغم يمقن ُمٕم٤موي٦م يم٤مشم٥م  -إٓ صحٞمح ُمًٚمؿ ودٓئؾ اًمٜمٌقة–ٟمّم٧م اًمٙمت٥م اعمذيمقرة

مم٤م يقطمل إمم صم٘م٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمف وأُم٤مٟم٦م ُمٕم٤موي٦م  اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،
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ٓ أؿمٌع اهلل » وطمًـ طمٔمف. ومم٤م يٌٕم٨م قمغم احلػمة دم٤موز ذيمر ُمٜمّم٥م اًمٙمت٤مسم٦م عمٕم٤موي٦م إمم زي٤مدة

 .«سمٓمٜمف
-  وهذا اًمٌٓمـ اًمذي ضم٤مء ومٞمف ذيمر اًمدقم٤مء قمٚمٞمف، ورد قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

يم٤من ُمٕم٤موي٦م ردف اًمٜمٌل صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل: »  . وطمٚمًًم أٟمف دقم٤م أن يٛمأله اهلل شمٕم٤ممم قمٚمًًم 

 )اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ًمٚمٌخ٤مري ش.ي٤م ُمٕم٤موي٦م! ُم٤م يٚمٞمٜمل ُمٜمؽ؟ ىم٤مل: سمٓمٜمل، ىم٤مل: اًمٚمٝمؿ اُمأله قمٚمًًم وطمٚمًًم 

/0) 

- :ويٌدو سمٕمٞمدا أن خيتٗمل اسمـ  ،«ومتقاري٧م ظمٚمػ سم٤مب» ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمًم

ويم٤من هيتؿ  قم٤ٌمس وراء اًم٤ٌمب وهق اًمذي يٕمد ُمراوم٘م٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؾمٕم٤مدة ًمف.

وذًمؽ ًمػمى ُم٤م  سم٤مًمًٝمر ًمٞمال ذم سمٞم٧م ُمٞمٛمقٟم٦م طملم يٙمقن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٜمده٤م.

 ل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اًمٚمٞمؾ. يٗمٕمٚمف اًمرؾمق

-  شمٗمٞمد رواي٦م اًمٌٞمٝم٘مل أن اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمًم مل يٌٚمغ رؾم٤مًم٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف

وىم٤مل ًمٚمٜمٌل صغم  ومرضمع اسمـ قم٤ٌمس طملم ؾمٛمع ذًمؽ. هق ي٠ميمؾ. وإٟمًم ىمٞمؾ ًمف: وؾمٚمؿ ُمٕم٤موي٦َم،

ُمـ ُمٕم٤موي٦م ذم طمْمقره  شم٘مّمػم إذن ومال ويم٤من ذًمؽ اعمرات اًمثالث. هق ي٠ميمؾ. اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

واًمدقم٤مء قمغم  وم٢مٟمف مل يٌٚمٖمف دقمقة اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ؛

  أطمد ُمـ همػم ضمريرة وشم٘مّمػم مم٤م يٜم٤مذم اًمرمح٦م.

ىم٤مل: ومذه٧ٌم ومدقمقشمف ًمف، وم٘مٞمؾ: إٟمف ي٠ميمؾ، وم٠مشمٞم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ »

ٞمتف، وم٘مٞمؾ: إٟمف ي٠ميمؾ، وم٠مشمٞم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وم٠مشمش وم٤مذه٥م وم٤مدقمف»وم٠مظمؼمشمف وم٘م٤مل: 

 (/)دٓئؾ اًمٜمٌقة ًمٚمٌٞمٝم٘مل  ش.ٓ أؿمٌع اهلل سمٓمٜمف»وؾمٚمؿ وم٠مظمؼمشمف، وم٘م٤مل ذم اًمث٤مًمث٦م: 

- ،وم٘مد محٚمٝم٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ  ًمق ؾمٚمٛمٜم٤م أن هذه اجلٛمٚم٦م ُمـ يمالم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 قمغم ُمٕمٜمٞملم: 

(.اعمراد ُمٕمٜم٤مه٤م اًمٚمٖمقي ) شم٘مّمػم ُمـ  وؾمٌؼ أن ىمٚمٜم٤م: ٚمٛم٦م دقم٤مء قمغم أطمد.وهل يم ٓ

ومٚمؿ يًتحؼ  إذ مل يٌٚمٖمف اًمدقمقة، ُمٕم٤موي٦م ذم قمدم طمْمقره إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ؛

اًمٚمٝمؿ إين أختذ قمٜمدك قمٝمدا ًمـ ختٚمٗمٜمٞمف، وم٢مٟمًم » وىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: اًمدقم٤مء قمٚمٞمف،

ٚمدشمف، وم٤مضمٕمٚمٝم٤م ًمف صالة وزيم٤مة، وىمرسم٦م شم٘مرسمف هب٤م ؿمتٛمتف، ًمٕمٜمتف، ضم ،أٟم٤م سمنم، وم٠مي اعم١مُمٜملم آذيتف

 ( 0)صحٞمح ُمًٚمؿ، رىمؿ: .شإًمٞمؽ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ويم٤من ُمٓمٝمرة ًمف ُمـ اًمذٟمقب وأضمًرا  إذن هذا احلدي٨م يدظمؾ ذم ُمٜم٤مىم٥م ُمٕم٤موي٦م اًمٖم٤مًمٞم٦م،

 وشم٘مرسًم٤م إمم اهلل شمٕم٤ممم. 

صغم اهلل  سم٤مب ُمـ ًمٕمٜمف اًمٜمٌل»وم٠مروده ذم  هذا ُم٤م محؾ قمٚمٞمف اإلُم٤مم ُمًٚمؿ هذا احلدي٨م،

  ش.قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ، أو ؾمٌف، أو دقم٤م قمٚمٞمف، وًمٞمس هق أهال ًمذًمؽ، يم٤من ًمف زيم٤مة وأضمرا ورمح٦م

ٕٟمف سم٤من سمًم  إن هذا  احلدي٨م ُمـ ُمٜم٤مىم٥م ُمٕم٤موي٦م اجلٚمٞمٚم٦م؛» ٛمل:توىم٤مل اسمـ طمجر اهلٞم

ٚمقم ط: دار قم ․)خمتٍم شمٓمٝمػم اجلٜم٤من واًمٚم٤ًمن، صش. ىمررشمف أٟمف دقم٤مء عمٕم٤موي٦م ٓ قمٚمٞمف، وسمف سح اًمٜمقوي

  .اًمًٜم٦م، اًمري٤مض(

ًم٘مقًمف صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  ،ًمٕمؾَّ أن ي٘م٤مل: هذه ُمٜم٘م٦ٌم عمٕم٤موي٦م» ىم٤مل اإلُم٤مم اًمذهٌل:

 (/0)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  احلدي٨م.ش.اًمٚمٝمؿ ُمـ ًمٕمٜمتف أو ؾمٌٌتف...

ومٕمدَّ هذا احلدي٨م أصح ُم٤م ضم٤مء ذم ُمٜم٤مىم٥م  وقمٚمٞمف محؾ احل٤مومظ اسمـ قم٤ًميمر هذا احلدي٨م،

أصح ُم٤م روي ذم ومْمؾ ُمٕم٤موي٦م طمدي٨م أيب محزة قمـ اسمـ » وم٘م٤مل: قمٜمف،ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل 

 (/0)شم٤مريخ دُمِمؼ  ش.قم٤ٌمس

(،مل شمّمدر هذه اًمٙمٚمًمت سمٜمٞم٦م اًمدقم٤مء قمٚمٞمف )  :وًمٞمس اعمراد هٜم٤م ُمٕمٜم٤مه٤م اًمٚمٖمقي، وم٘مقهلؿ

حتٛمؾ قمغم ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م  وهمػمه٤م ُمـ اًمٙمٚمًمت ٓ ،شقم٘مری طمٚم٘می» ،ششمرسم٧م يداك» ،شصمٙمٚم٧م أُمؽ»

هذا دقم٤مء ٓ يراد وىمققمف، سمؾ قم٤مدة اًمٕمرب اًمتٙمٚمؿ سمٛمثٚمف قمٚمی » عمال قمكم اًم٘م٤مري:ىم٤مل ا اًمٚمٖمقي٦م،

 .)ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح، يمت٤مب اعمٜم٤مؾمؽ، سم٤مب ظمٓم٦ٌم يقم اًمٜمحر(ش. ؾمٌٞمؾ اًمتٚمٓمػ

اهتام معاوية ريض اهلل طـه بػب اخلؿر:
ىم٤مًم٧م اًمِمٞمٕم٦م: إن ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف يم٤من ممـ ينمب اخلٛمر سمٕمد إؾمالُمف، وسمٕمد صمٌقت 

 ريؿ ذب اخلٛمر، واؾمتدًمقا سمحدي٨م سمريدة ريض اهلل قمٜمف.حت

٤مب، طمدصمٜمل طمًلم، طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ سمريدة ىم٤مل: ٌَ ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد: طمدصمٜم٤م زيد سمـ احلُ 

دظمٚم٧ُم أٟم٤م وأيب قمغم ُمٕم٤موي٦َم وم٠مضمٚمًٜم٤م قمغم اًمُٗمُرش، صمؿ ُأشمِٞمٜم٤م سم٤مًمٓمٕم٤مم وم٠ميمٚمٜم٤م، صمؿ ُأشمِٞمٜم٤م سم٤مًمنماب 

 ،ىم٤مل: ُم٤م ذسمُتف ُمٜمذ طمرُمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿأيب، صمؿ ومنِمب ُمٕم٤موي٦ُم، صمؿ ٟم٤مول

صمؿ ىم٤مل ُمٕم٤موي٦م: يمٜم٧ُم أمجَؾ ؿم٤ٌمِب ىمريٍش وأضمقَده صَمْٖمًرا، وُم٤م رء يمٜم٧ُم أضمد ًمف ًمذًة يمًم يمٜم٧م 

صُمٜمل. ـِ احلدي٨ِم ُُيدِّ ًَ ٌَـ، أو إٟم٤ًمٍن طم . شم٤مريخ دُمِمؼ، )ُمًٜمد أمحد، ر ىمؿ:أضمُده وأٟم٤م ؿم٤مب  همػُم اًمٚمَّ

 .(/ٓسمـ قم٤ًميمر 



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
حمذوٌف اهللُ أقمٚمؿ سمف.  يمالم ٜم٤مٝمىمٚمٜم٤م: ُمـ اًمقاوح أن ؾمٞم٤مق اًم٘مّم٦م هٙمذا ٟم٤مىمص، وه 

قمغم ُمٕم٤موي٦م ريض  أو إٟمٙم٤مرهريض اهلل قمٜمف ومل يِرْد ذم رء ُمـ ُمّم٤مدر اخلؼم َٟمْ٘مُؾ يمراهٞم٦م سمريدة 

ه واُمتٜم٤مقمف قمًم ٟم٤موًمف ُمٕم٤موي٦م، ومْماًل اهلل قمٜمف  اهلل قمٜمف ، وًمق يم٤من سُمريدة ريضريض اهلل قمٜمف  قمـ ردِّ

 ه قمغم أىمؾ شم٘مدير.ٟمٙم٤مرَ اعمجٚمس، وًَمٜمََ٘مَؾ اسمٜمُف ائمـ ذًمؽ عم٤م ضمٚمس هذا 

 ؾمٜمًدا وُمتٜم٤ًم. ُمٜمٙمرٌ  احلدي٨ُم ذًمؽ وُمع 

ُم٤م أٟمٙمر طمدي٨م طمًلم سمـ »أُم٤م ٟمٙم٤مرة اعمتـ، وم٘م٤مل قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ قمـ أسمٞمف: 

 .(/0د، رواي٦م اسمٜمف قمٌد اهلل )اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل، ًمإلُم٤مم أمح. «سمـ سمريدةاواىمد وأيب اعمٜمٞم٥م قمـ 

ىم٤مل أيب: قمٌد اهلل سمـ سمريدة »ويمذا روى اًمٕم٘مٞمكم سم٢مؾمٜم٤مده قمـ قمٌد اهلل سمـ أمحد أٟمف ىم٤مل: 

ؾ ٞماًمذي روى قمٜمف طمًلم سمـ واىمد أطم٤مدي٨م ُم٤م أٟمٙمره٤م! وأسمق اعمٜمٞم٥م، ي٘مقل: أيًْم٤م يم٠مهن٤م ُمـ ىمٌ

 .(/ٜمٌالء . وُمثٚمف ذم ؾمػم أقمالم اًم/ًمٚمٕم٘مٞمكم  ،)اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم.«ه١مٓء

. صمؿ ذيمر «ذم سمٕمض طمديثف َٟمٙمَِرةٌ »وىم٤مل اًمذهٌل ذم شمرمج٦م طمًلم سمـ واىمد: ىم٤مل أمحد: 

ىمٚم٧م: ُمـ ُمٜم٤ميمػمه طمدي٨م قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف »٤م آظمر، ىم٤مل: اًمذهٌل ُمـ ُمٜم٤ميمػمه طمديثً 

. ومٝمذا قمغم ذط «وددت أن قمٜمدٟم٤م ظمٌزة سمٞمْم٤مء ُمـ طمٜمٓم٦م ؾمٛمراء، ُمٚمٌ٘م٦م سمًٛمـ وًمٌـ»وؾمٚمؿ: 

 .(/0ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ) .«ُمًٚمؿ

صمؿ ىم٤مل: ُم٤م »وهل:  ،ة ذم اعمتـذيمقرضمٝم٦م أظمرى وم٢من هذه اًمزي٤مدة اعم هذا ُمـ ضمٝم٦م، وُمـ

اًمتل هل ذم ُمًٜمد أمحد ًمٞم٧ًم ُمقضمقدة ذم  «ذسمُتف ُمٜمذ طمرُمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

اًمزي٤مدة  وهل ُمروي٦م قمٜمده سمٜمٗمس اًمٓمريؼ، وهلذا اؾمتٖمرب اهلٞمثٛمل هذه ،ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم

 .  «وذم يمالم ُمٕم٤موي٦َم رٌء شمريمتف»: «جمٛمع اًمزوائد»ومٚمؿ يذيمره٤م وم٘م٤مل ذم يمت٤مسمف 
وًمٜمذيمر رواي٦م اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم سمٙم٤مُمٚمٝم٤م ُمع إؾمٜم٤مده٤م، ىم٤مل اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف: طمدصمٜم٤م 

زيد سمـ احل٤ٌمب ، قمـ طمًلم سمـ واىمد، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ سمريدة، ىم٤مل: دظمٚم٧م أٟم٤م وأيب 

٠مضمٚمس أيب قمغم اًمنير وُأيت سم٤مًمٓمٕم٤مم ومٓمٕمٛمٜم٤م وُأيت سمنماب ومنمب، وم٘م٤مل ُمٕم٤موي٦م: قمغم ُمٕم٤موي٦م وم

ـَ  ه وأٟم٤م ؿم٤مب ومآظُمُذه اًمٞمقَم إٓ اًمٚمٌ وم٢مين آظُمُذه يمًم يمٜم٧ُم آظُمُذه ىمٌؾ اًمٞمقم  -ُم٤م رء يمٜم٧م أؾمتٚمذُّ

- . ـَ  ، ت: حمٛمد قمقاُم٦م(.0)اعمّمٜمػ، ٓسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، رىمؿ: واحلدي٨َم احلً

ي٦م ريض اهلل قمٜمف ذب اخلٛمر!! وهق يٜمص ذم اخلؼم ذاشمف قمغم أٟمف مل ؿ أن ُمٕم٤موٗمٝمَ ويمٞمػ يُ 

قمٜمف طمدي٨م ضمٚمد  ىورو ،ينمهب٤م ىمط! وأٟمف قمٚمؿ اًمٜمٝمل قمٜمف ُمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ٤م، صمؿ ىمتٚمف ذم اًمراسمٕم٦م.اًمِم٤مرب صمالصمً 

ُمـ ذب »ومٕمـ ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ: 

 ، وهذا طمدي٨م صحٞمح(.)ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، رىمؿ: .شوم٢من قم٤مد رم اًمراسمٕم٦م وم٤مىمتٚمقه ،ٛمر وم٤مضمٚمدوهاخل

وأُم٤م ُمـ ضمٝم٦م اإلؾمٜم٤مد وم٢من زيد سمـ احل٤ٌمب خيٓمئ ذم احلدي٨م، ىم٤مل أسمق داود: ؾمٛمٕم٧م 

ًمٙمـ  ،٤م ويم٤من يْمٌط إًمٗم٤مظ قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ ص٤مًمحزيد سمـ طم٤ٌمب يم٤من صدوىمً »أمحد ي٘مقل: 

 .(/0اًمتٝمذي٥م )هتذي٥م  .«يم٤من يمثػم اخلٓم٠م

يم٤من رضمال ص٤محل٤م »وُمثٚمف روى قمٌد اهلل قمـ أسمٞمف اإلُم٤مم أمحد أٟمف ىم٤مل ذم زيد سمـ احل٤ٌمب: 

)اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل، ٕمحد، رواي٦م اسمٜمف قمٌداهلل  .«ٕٟمف يم٤من يمثػم اخلٓم٠م ؛ُم٤م ٟمٗمذ ذم احلدي٨م إٓ سم٤مًمّمالح

/.) 

)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  .«ثف َٟمٙمَِرةٌ ذم سمٕمض طمدي»ويمذا طمًلم سمـ واىمد ُمثٚمف. ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد: 

/0). 

 -ريض اهلل قمٜمف-وًمق ومروٜم٤م صح٦م اخلؼم اًم٤ًمسمؼ وأن ُم٤م ضم٤مء ومٞمف صمٌقت ذب ُمٕم٤موي٦م 

 ا.ًمٚمنماب، وم٢من ًمٗمظ اًمنماب ٓ ي٘متيض أن يٙمقن اعمنموب مخرً 

وُيتٛمؾ أن هذا اًمنماب يم٤من ُمـ اًمٜمٌٞمذ اعم٠مظمقذ ُمـ »ىم٤مل اًمِمٞمخ أمحد قمٌد اًمرمحـ اًمٌٜم٤م: 

 قمـ أيب سمٙمر وقمٛمر يوىمد رو ،ذب ُمٜمف ىمدرا ٓ يًٙمر ريض اهلل قمٜمف ٜم٥م وأن ُمٕم٤موي٦مهمػم اًمٕم

وسمف ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م أن ُم٤م أؾمٙمر يمثػمه ُمـ همػم اًمٕمٜم٥م ُيؾ ُم٤م ٓ يًٙمر ُمٜمف،  ريض اهلل قمٜمٝمًم

وذه٥م اجلٛمٝمقر ويمثػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمٜمٝمؿ سمريدة إمم حتريٛمف، ومٙم٤من ُمٕم٤موي٦م ممـ يرون ضمقاز 

)اًمٗمتح اًمرسم٤مين ًمؽمشمٞم٥م ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ اًمِمٞم٤ٌمين، ٕمحد قمٌد .«ٙمر. واهلل أقمٚمؿاًم٘مٚمٞمؾ ُمٜمف اًمذي ٓ يً

 .اًمرمحـ اًمٌٜم٤م، ط: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت(

هق ُمـ ىمقل ُمٕم٤موي٦م ش ُم٤م ذسمتف ُمٜمذ طمرُمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ»وىمقًمف: 

 ومدلَّ قمغم أن اًمنماب مل يٙمـ مخرا. ،ريض اهلل قمٜمف وًمٞمس ُمـ ىمقل سمريدة ،ريض اهلل قمٜمف

ا وُمتٜم٤ًم، يمًم شم٘مدم. وُمع همض وظمالص٦م اًم٘مقل:  أن طمدي٨م ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد ُمٜمٙمر ؾمٜمدً 

صمؿ ىم٤مل: ُم٤م ذسمُتف »اًمٜمٔمر قمـ ٟمٙم٤مرشمف يٗمٝمؿ ُمـ رواي٦م اعمّمٜمػ ٓسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم أن اًم٘م٤مئؾ ذم ىمقًمف: 

سمٕمد يمالٍم حمذوٍف مل  ، ىم٤مًمفقمٜمف هق ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل «ُمٜمذ طمرُمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

أو ريض اهلل قمٜمف ومل يِرْد ذم رء ُمـ ُمّم٤مدر اخلؼم َٟمْ٘مُؾ يمراهٞم٦م سمريدة  يذيمره قمٌد اهلل سمـ سمريدة.

ه واُمتٜم٤مقمف قمًم ٟم٤موًمف ُمٕم٤موي٦مإٟمٙم٤مره، ومْماًل  ريض اهلل قمٜمف. وًمق ؾمٚمٛمٜم٤م أن ُمٕم٤موي٦م ريض   قمـ ردِّ



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ُم٤م ذسمتُف ُمٜمذ طمرُمف » وم٘مقًمف:، ريض اهلل قمٜمف دةرأى ُمـ اًمَٙمراه٦م واإلٟمٙم٤مر ذم وضمف سُمرياهلل قمٜمف 

وُم٤م  ،ًمٔمٜمِّف أٟمف ذاٌب حمرم، أي: هذا اعمنموب طماللدومًٕم٤م   «رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ٕن اًمٚمٌـ ومٞمف ظمػم يمثػم يم٤من ي٘مقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ؛قمٜمدي رء أًمذ ُمٜمف  همػم اًمٚمٌََّـ

اًمٚمٝمؿ سم٤مرك ًمٜم٤م ومٞمف، »ويم٤من ي٘مقل سمٕمد اًمٓمٕم٤مم: ، «ٜمفاًمٚمٝمؿ سم٤مرك ًمٜم٤م ومٞمف وزدٟم٤م ُم»سمٕمد ذسمف: 

 .«وأـمٕمٛمٜم٤م ظمػما ُمٜمف

استدالل اـشقخ اهلرري بحديث ؽاصؿة بـت ؾقس طذ اـطعن دم بعض 

 و اجلواب طـه: ،اـصحابة

ىمٞمس اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، أشم٧م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م  ىم٤مًم٧م أم ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمف:

أُم٤م » وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ظمٓم٤ٌمه٤م.ذيمرت أن ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من وأسمقضمٝمؿ و

يْمع قمّم٤مه قمـ قم٤مشم٘مف، وأُم٤م ُمٕم٤موي٦م ومّمٕمٚمقك ٓ ُم٤مل ًمف، اٟمٙمحل أؾم٤مُم٦م سمـ  أسمق ضمٝمؿ، ومال

 (.0)صحٞمح ُمًٚمؿ، رىمؿ:. شزيد

يٕمد ـمٕمٜم٤م  وذيمر ومٔم٤مفم٦م أطمد ٓ ذيمر اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم إؿم٤مرشمف ومٔم٤مفمتف.

ومذيمر  وًمٞمس هذا ُم٤م هٝمٜم٤م. صح٤ميب وآٟمت٘م٤مص ُمٜمف، وقمٞمٌف.ضمرح قمداًم٦م  واعمراد سم٤مًمٓمٕمـ: ومٞمف.

يٕمد ُمـ اًمٖمٞم٦ٌم  وٓ سم٠مس سمف. ٤م ٓـمٌٞمٕم٦م اعمًتِم٤مر قمٜمف قمٜمد اعمِمقرة، سمؾ ذيمر قمٞمقسمف ٟمّمحً 

ومٙمٞمػ يّمح آؾمتدٓل هبذا احلدي٨م  جيقز. ومال وأُم٤م قمٞم٥م اعمرء ذم قمٛمقم إطمقال، اعمحرُم٦م.

ومٞمف دًمٞمؾ قمغم ضمقاز ذيمر » ي رمحف اهلل:ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقو قمغم اهمتٞم٤مب اًمّمح٤مسم٦م وقمٞمٌٝمؿ.

سمؾ ُمـ  ،وٓ يٙمقن هذا ُمـ اًمٖمٞم٦ٌم اعمحرُم٦م ،اإلٟم٤ًمن سمًم ومٞمف قمٜمد اعمِم٤مورة وـمٚم٥م اًمٜمّمٞمح٦م

 ش.، أطمده٤م آؾمتٜمّم٤مح ، وىمد ىم٤مل اًمٕمٚمًمء: إن اًمٖمٞم٦ٌم شم٤ٌمح ذم ؾمت٦م ُمقاوع اًمٜمّمٞمح٦م اًمقاضم٦ٌم

 ٤م(، سم٤مب اعمٓمٚم٘م٦م اًم٤ٌمئـ ٓ ٟمٗم٘م٦م هل0/)ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ 

 ؟: بن يارس ريض اهلل طـه من ؾاتل طامر

اؾمتدل اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اهلرري قمغم ضمقاز ذم ُمٕم٤موي٦م وُمـ يم٤من ُمٕمف ذم طمرب صٗملم، 

 ويَح قمًمٍر،» سمحدي٨م قمًمر ريض اهلل قمٜمف اًمذي ضم٤مء ومٞمف: -وصٗمٝمؿ سم٤مًمٌٖمل واًمدقمقة إمم اًمٜم٤مرو

)صحٞمح اًمٌخ٤مري، سم٤مب اًمتٕم٤مون ذم سمٜم٤مء  ش. اًمٜم٤مر شم٘متٚمف اًمٗمئ٦م اًم٤ٌمهمٞم٦م، يدقمقهؿ إمم اجلٜم٦م، ويدقمقٟمف إمم

 (اعمًجد، رىمؿ:
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طم٤مرب قمًمر ريض اهلل قمٜمف سمج٤مٟم٥م قمكم ريض اهلل قمٜمف ُمٕم٤موي٦َم ريض اهلل قمٜمف ذم طمرب 

اًمٗمئ٦م » قاصٗملم. واؾمتِمٝمد ومٞمٝم٤م. ومٕمٚمؿ ُمـ ؿمٝم٤مدشمف أن مج٤مقم٦م ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف يم٤مٟم٧م ُمّمد

 . «اًم٤ٌمهمٞم٦م
 اجلواب: 

(ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ رضم٥م ذم ) « ٓشمقضمد ًمٗمٔم٦م :«اًمٌخ٤مريصحٞمح ومتح اًم٤ٌمري ذح 

ؾمٕمٞمد  يمًم أن هذه اًمٙمٚمًمت مل يًٛمٕمٝم٤م أسمق ذم سمٕمض ٟمًخ اًمٌخ٤مري، «شم٘متٚمف اًمٗمئ٦م اًم٤ٌمهمٞم٦م»

ٓسمـ  ،)ومتح اًم٤ٌمري وإٟمًم ؾمٛمٕمف ُمـ أصح٤مسمف أظمريـ. اخلدري ُمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،

 (./0رضم٥م 

(:ًمٚمحدي٨م ؿمٓمران: إول ) « ،يدقمقهؿ إمم »واًمث٤مين  ششم٘متٚمف اًمٗمئ٦م اًم٤ٌمهمٞم٦مويَح قمًمٍر

 ش.اجلٜم٦م، ويدقمقٟمف إمم اًمٜم٤مر

وًمٙمـ سح احل٤مومظ  ش.ٓ أٟم٤مهل٤م اهلل ؿمٗم٤مقمتل» وشمذيمر يمت٥م اًمت٤مريخ مجٚم٦م أظمرى ُمزيدة

اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ٓسمـ و ./)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م سم٠مهن٤م ُمقوققم٦م وٓ أصؾ هل٤م.و اًمٕمال ،اسمـ يمثػم

  (/ ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م ./0يمثػم 

، أسمق ىمت٤مدة ُمٜمٝمؿ: اًمِمٓمر إول ُمٜمف روي قمـ يمثػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ أمجٕملم،

وقمثًمن سمـ قمٗم٤من، وطمذيٗم٦م، وأسمق  ،وأم ؾمٚمٛم٦م، وظمزيٛم٦م، وأسمق هريرة وقمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص،

وهذا اًمِمٓمر هق  وأسمق راومع، وأسمق اًمٞمن، وقمٌد اهلل سمـ قمٛمر، وهمػمهؿ ريض اًمف قمٜمٝمؿ. أيقب،

   .شويَح قمًمٍر، شم٘متٚمف اًمٗمئ٦م اًم٤ٌمهمٞم٦م» قًمف:ىم

ُمرومققملم  ومل ُيرَو اًمِمٓمر اًمث٤مين إٓ قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري واسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمًم

 . وقمـ جم٤مهد ُمرؾماًل 

(، )رىمؿ: «صحٞمحف»طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري )سم٢مؾمٜم٤مد قمٙمرُم٦م( رواه اًمٌخ٤مري ذم 

وومٞمف  (،:)رىمؿ «اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم»وطمدي٨م اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمًم رواه اًمٓمؼماين ذم 

 (. )رىمؿ: «اعمّمٜمػ»وطمدي٨م جم٤مهد رواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم  قمٌد اًمٜمقر اعمتٝمؿ سم٤مًمقوع،

، وسمٕمْمٝم٤م «صحٞمح ُمًٚمؿ»سمٕمْمٝم٤م ذم  وأُم٤م إطم٤مدي٨م اًمتل ورد ومٞمٝم٤م اًمِمٓمر إول وم٘مط،

ًمٕمٌد اًمرزاق،  «اعمّمٜمػ»و ،«ُمًٜمد أمحد»، و«ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل»، وسمٕمْمٝم٤م ذم «ؾمٜمـ اًمؽمُمذي»ذم 

وؾم٤مق اًمٓمؼماين هذه اًمرواي٤مت  ًمٚمح٤ميمؿ. «اعمًتدرك»و ،«ُمًٜمد احلٛمٞمدي»و ،«ُمًٜمد أيب يٕمغم»و
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أقمروٜم٤م قمـ ذيمر أؾم٤مٟمٞمد هذه  وأؾم٤مٟمٞمد ُمٕمٔمٛمٝم٤م صحٞمح٦م أوطمًٜم٦م. ،«ُمٕم٤ممجف»يمٚمٝم٤م ذم 

 إطم٤مدي٨م وأًمٗم٤مفمٝم٤م وشمٕمٚمٞم٘م٤مت اعمحدصملم قمٚمٞمٝم٤م ظمِمٞم٦م اإلـم٤مًم٦م. 

ويٕمتؼموهنؿ  ومج٤مقمتف، ريض اهلل قمٜمف وي٦مُيٛمؾ إيمثرون اًمِمٓمرإول قمغم ُمٕم٤م

ىمف اًمٗمرىم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شمٕم٤مدي شمقؾمع اخلالوم٦م اظمالف اًمقاىمع، و إٟمًم ُمّمد وهذا ظم٤مرضملم؛

إمم  ريض اهلل قمٜمف وأدى اضمتٝم٤مد ُمٕم٤موي٦م اإلؾمالُمٞم٦م، واًمتل ظمرضم٧م قمغم قمثًمن ريض اهلل قمٜمف.

دمٚم٥م اًمٌٞمٕم٦م  ٘مْم٤مء قمٚمٞمٝمؿ ٓوُم٤م مل يتؿ اًم يرىم٠م. أن شمقاضمَد اخل٤مرضملم ذم اجلٞمش يِمٙمؾ ضمرطًم٤م ٓ

 قمغم يد قمكم  ريض اهلل قمٜمف يمٌػَم وم٤مئدة. 

ويم٤من  سمنمَّ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمثًمن سم٤مًمث٤ٌمت واًمِمٝم٤مدة ذم ُمقاضمٝم٦م هذه اًمٗمئ٦م.

ُمـ أسمرزهؿ: قمٌد اهلل سمـ ؾم٤ٌم، وؾمقدان سمـ محران، ويمٜم٤مٟم٦م سمـ سمنم.  أيم٤مسمر هذه اًمٗمئ٦م ذم ُمٍم،

إمم ُمٍم ًمٞمتح٘مؼ ُمـ اًمقوع، وُي٘مٜمع  -اعمت٘مدم ؾمٜمف–ا رً أرؾمؾ قمثًمن ريض اهلل قمٜمف قمًم

ويم٤من  ومل يرضمع ُمـ ُمٍم. وًمٙمٜمٝمؿ ظمدقمقه سمٙمالُمٝمؿ اعمٕمًقل، وم٘م٤مم قمًمر سمذًمؽ. اخل٤مرضملم،

ُمـ ُمٜمّمٌف. وذم اعمرطمٚم٦م  قمثًمن ريض اهلل قمٜمف ريض اهلل قمٜمف يرى اعمّمٚمح٦م ذم اؾمت٘م٤مًم٦مقمًمر 

وىمتٚمتف اًمٗمئ٦ُم اًم٤ٌمهمٞم٦م ذم   قمٜمف وأشم٤ٌمقمف،اًمالطم٘م٦م اٟمْمؿ قمًمر ريض اهلل قمٜمف إمم قمكم ريض اهلل

  صٗملم.

إين »ٌل رؾمقل اهلل صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ٞمطمدصمٜمل طمٌ ويم٤من قمًمر ريض اهلل قمٜمف ي٘مقل:

 ()اًمت٤مريخ اًمّمٖمػم ًمإلُم٤مم اًمٌخ٤مري، رىمؿ:ش. ٓ أُمقت إٓ ىمتال سملم ومئتلم ُم١مُمٜمتلم

ر ريض اهلل قمٜمف ي٠مشمٞمف ُمتٛمثال وسم٤مجلٛمع سملم اًمروايتلم اعمذيمقرشملم أقماله يتٌلم أن ُمقت قمًم

واعمراد  .«شم٘متٚمف اًمٗمئ٦م اًم٤ٌمهمٞم٦م» يمًم يقوحف ذم اًم٘مت٤مل سملم ومئتلم ُم١مُمٜمتلم. وىم٤مشمٚمف اًمٗمئ٦ُم اخل٤مرضم٦م،

  مم٤م اٟمتٝمك إمم ىمتٚمف. اًمذيـ ظمرضمقا قمغم اخلٚمٞمٗم٦م اًمراؿمد قمثًمن ريض اهلل قمٜمف، سم٤مًم٤ٌمهمٞم٦م: اخلقارج،

ىمتؾ اًمٌٖم٤مة قمـ همرٍة  :«اسمـ ظمٚمدونشم٤مريخ »و ،«شم٤مريخ اًمٓمؼمي»وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ ٟم٘مال قمـ 

وهق ىم٤مومٌؾ ُمـ ُمٍم  -ص واًمث٘م٦م ًمدى قمثًمن ريض اهلل قمٜمفاًمرؾمقل اعمخٚم -ا ريض اهلل قمٜمف قمًمرً 

وإٟمًم ىمتؾ ؿمٝمٞمًدا ىمٌؾ  ومل يِمٝمد قمًمر اجلٛمَؾ وٓ صٗملم. إمم اعمديٜم٦م ظمِمٞم٦م ايمتِم٤مف أهارهؿ.

 ا سمٕمدة أؿمٝمرة. أن ُي٘متؾ قمثًمن ؿمٝمٞمدً 

أن شمٌٕم٨م رضم٤مٓ ممـ شمثؼ هبؿ إمم إُمّم٤مر طمتك يرضمٕمقا  قمثًمن( يىم٤مًمقا: ٟمِمػم قمٚمٞمؽ )أ»

إًمٞمؽ سم٠مظم٤ٌمرهؿ. ومدقم٤م حمٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦م وم٠مرؾمٚمف إمم اًمٙمقوم٦م، وأرؾمؾ أؾم٤مُم٦م سمـ زيد إمم 



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
اًمٌٍمة، وأرؾمؾ قمًمر سمـ ي٤مه إمم ُمٍم، وأرؾمؾ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر إمم اًمِم٤مم، وومرق رضم٤مٓ 

اًمٜم٤مس، ُم٤م أٟمٙمرٟم٤م ؿمٞمئ٤م، وٓ أٟمٙمره أقمالم ؾمقاهؿ، ومرضمٕمقا مجٞمٕم٤م ىمٌؾ قمًمر، وم٘م٤مًمقا: أهي٤م 

ُمراءهؿ ي٘مًٓمقن سمٞمٜمٝمؿ، إٔم٤م: إُمر أُمر اعمًٚمٛملم، إٓ أن اعمًٚمٛملم وٓ قمقاُمٝمؿ، وىم٤مًمقا مجٞم

ا طمتك فمٜمقا أٟمف ىمد اهمتٞمؾ، ومٚمؿ يٗمج٠مهؿ إٓ يمت٤مب ُمـ وي٘مقُمقن قمٚمٞمٝمؿ واؾمتٌٓم٠م اًمٜم٤مس قمًمرً 

ًمف ىمقم سمٛمٍم، وىمد اٟم٘مٓمٕمقا إًمٞمف، ُمٜمٝمؿ ا ىمد اؾمتًمقمٌد اهلل سمـ ؾمٕمد سمـ أيب هح خيؼمهؿ أن قمًمرً 

)شم٤مريخ اًمٓمؼمي ش.قمٌد اهلل سمـ اًمًقداء، وظم٤مًمد سمـ ُمٚمجؿ، وؾمقدان سمـ محران، ويمٜم٤مٟم٦م سمـ سمنم

/)ط: دار اًمؽماث، سمػموت ، 

، ط: اعمٙم٦ٌم /)شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون  ش.ومثٌٓمقا قمًمًرا قمـ اعمًػم إمم اعمديٜم٦م» وىم٤مل اسمـ ظمٚمدون:

 اًمٕمٍمي٦م(

رواي٦م أن يمؾ ُمـ أرؾمٚمٝمؿ قمثًمن إمم خمتٚمػ اعمدن ًمت٘ميص إظم٤ٌمر رضمٕمقا إمم شمٗمٞمد هذه اًم

 ومٔمـ اًمٜم٤مس أن قمًمرا ىُمتَِؾ.  اعمديٜم٦م سمٕمد ُم٤م ىم٤مُمقا سم٠مقمًمهلؿ ذم ُمدهنؿ إٓ قمًمًرا،

 ومل شمٍمح رواي٦م اًمٓمؼمي واسمـ ظمٚمدون هذه سم٘متٚمف ذم ُمٍم أو هق ىم٤مومؾ قمٜمٝم٤م إمم اعمديٜم٦م،

٤م وأن قمٚمٞم   قمًمًرا ؿمٝمد اجلٛمؾ ُمع مج٤مقم٦م قمكم ريض اهلل قمٜمف.ذم طملم شمٗمٞمد رواي٦م اًمٌخ٤مري سم٠من 

 ريض اهلل قمٜمف  أرؾمٚمف واحلًـ ريض اهلل قمٜمٝمًم إمم اًمٙمقوم٦م حلٛمؾ اًمٜم٤مس قمغم ٟمٍمه وشم٠ميٞمده. 

ـَ إمم اًمٙمقوم٦م ًمٞمًتٜمٗمرهؿ، ظمٓم٥م قمًمر وم٘م٤مل: إين  ىم٤مل أسمق وائؾ: عم٤م سمٕم٨م قمكم  قمًمًرا واحلً

)صحٞمح اًمٌخ٤مري،  ش.، وًمٙمـ اهلل اسمتاليمؿ ًمتتٌٕمقه أو إي٤مه٤مٕقمٚمؿ أهن٤م زوضمتف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

 (رىمؿ:

 : «ويح» رشح معـى
إؾمػ  :أي سمٛمٕمٜمك إؾمػ، «ويح» أـمٚمؼ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٕمًمر ًمٗمٔم٦م

ؾمٜمـ »ومقرد ذم  قمغم اًمت٠مؾمػ. «ويح»ويٓمٚمؼ ًمٗمٔم٦م  قمغم أٟمف  ُي٘متؾ سمٞمد اًمٗمئ٦م اًمتل يراه٤م قمغم احلؼ.

وُيؽ وُمـ ُيقل »ورد ومٞمف : ـ ىمتؾ ُمئ٦م ٟمٗمس صمؿ أشمك قم٤معم٤م ُمـ اًمٕمٚمًمء ًمٞمتقب،ومٞمٛم «اسمـ ُم٤مضمف

 ( )ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف، رىمؿ: ش.سمٞمٜمؽ وسملم اًمتقسم٦م

ش. وُيؽ، إن ؿم٠مهَن٤م ؿمديد»ؾم٠مل أقمرايب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ اهلجرة وم٘م٤مل:

 ()صحٞمح اًمٌخ٤مري، سم٤مب زيم٤مة اإلسمؾ، رىمؿ:

 ،يمٚمٛم٦م شم٘م٤مل قمٜمد اًمزضمر» :«وُيؽ» حت٧م «ة اًم٘م٤مرئقمٛمد»ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٕمٞمٜمل ذم 

  قمـ اًمداودي( (، ٟم٘ماًل /)قمٛمدة اًم٘م٤مري  .شواًمٙمراه٦م ًمٗمٕمؾ اعم٘مقل ًمف ،واعمققمٔم٦م



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 : هي اجلامطة اـتي خرجت طذ طثامن «اـػئة اـباؼقة» قامصد

هل اًمٗمئ٦م اًمتل  «اًمٗمئ٦م اًم٤ٌمهمٞم٦م» قاٟمًقق سمٕمض اًم٘مرائـ واًمِمقاهد اًمتل شمقوح أن ُمّمد

وه٤من  واٟمْمؿ ه١مٓء إمم ضمٞمش قمكم ريض اهلل قمٜمف. قمغم قمثًمن وقم٤مرو٧م ظمالومتف.ظمرضم٧م 

وم٘مد ؿمقهقا  قمٚمٞمٝمؿ ىمتؾ قمًمٍر وشمِمقيف ؾمٛمٕم٦م مج٤مقم٦م ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.

ُمـ اًمٗمئ٦م ريض  اهلل قمٜمف ٤م ضمٕمؾ يم٤ٌمر اعمح٘م٘ملم  يرون ُمٕم٤موي٦م ؾمٛمٕم٦م ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف شمِمقهيً 

 اًم٤ٌمهمٞم٦م. 

(ىم٤مل رؾم ):وهذا يٌلم أن اعمراد هب٤م  ،«شم٘متٚمف اًمٗمئ٦م اًم٤ٌمهمئ٦م» قل اهلل صغم اهلل  قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

واشمٗمؼ  وهؿ ىمتٚم٦م قمثًمن ريض اهلل قمٜمف، وسمٖمٞمٝم٤م، اًمٓم٤مئٗم٦م اًمتل اشمٗمؼ اعمًٚمٛمقن قمغم ظمروضمٝم٤م،

وأرؾمؾ قمكم ريض اهلل قمٜمف أسمٜم٤مءه ًمٞمذودوا قمـ  اًمّمح٤مسم٦م قمغم أن ُم٤م ىم٤مُمقا سمف سمٖمل وظمروج قمٚمٞمف.

عم٤م  .ذيمر طمٍم أُمػم اعم١مُمٜملم قمثًمن سمـ قمٗم٤من ريض اهلل قمٜمف» ىم٤مل اسمـ يمثػم: قمٜمف. قمثًمن ريض اهلل

وىمع ُم٤م وىمع يقم اجلٛمٕم٦م...، وًمزم يمثػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م سمٞمقهتؿ، وؾم٤مر إًمٞمف مج٤مقم٦م ُمـ أسمٜم٤مء 

 -ويم٤من أُمػم اًمدار -اًمّمح٤مسم٦م، قمـ أُمر آسم٤مئٝمؿ، ُمٜمٝمؿ احلًـ واحلًلم، وقمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم

ـ اًمٕم٤مص، وص٤مروا، ُي٤مضمقن قمٜمف، ويٜم٤موٚمقن دوٟمف أن يّمؾ إًمٞمف أطمد وقمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سم

 (/)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  ش.ُمٜمٝمؿ

أن  :ومٕمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف ،و وصػ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمثًمن سم٤مًمِمٝم٤مدة

اصم٧ٌُْم »اًمٜمٌل صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صٕمد ُأطمًدا وأسمق سمٙمر وقمٛمر وقمثًمن، ومرضَمػ هبؿ، وم٘م٤مل: 

 ()صحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ:  ش.٢مٟمًم قمٚمٞمؽ ٟمٌل  وصديٌؼ وؿمٝمٞمدانأطمُد وم

 ي٤مقمثًمن، إن أراد اعمٜم٤موم٘مقن ظمٚمع ىمٛمٞمّمؽ ومال»وىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

 . «ختٚمٕمف
ي٤م »قمـ اًمٜمٕمًمن سمـ سمِمػم، قمـ قم٤مئِم٦م، ىم٤مًم٧م: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

ّمؽ اهلل، قمثًمن، إن وٓك اهلل هذا إُمر يقًُم٤م،  وم٠مرادك اعمٜم٤موم٘مقن أن ختٚمع ىمٛمٞمّمؽ اًمذي ىمٛمَّ

، ي٘مقل: ذًمؽ صمالث ُمرات، ىم٤مل اًمٜمٕمًمن: وم٘مٚم٧م ًمٕم٤مئِم٦م: ُم٤م ُمٜمٕمؽ أن شمٕمٚمٛمل اًمٜم٤مس شومال ختٚمٕمف

ٞمتُف. ًِ وُمًٜمد  ․وىم٤مل اًمؽمُمذي: طمدي٨م طمًـ ․0وؾمٜمـ اًمؽمُمذي، رىمؿ:. )ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف، رىمؿ: هبذا؟ ىم٤مًم٧م: ُأٟم

 صحٞمح(، وإؾمٜم٤مده أمحد، رىمؿ:

(،وأؿم٤مر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم طمدي٨م آظمر إمم اًمٗمئ٦م اًم٤ٌمهمٞم٦م )  وذًمؽ أٟمف ـمٕمـ



َ قيدةَ الع َ شرحَ    0   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ومٛمٜمٕمف اًمٜمٌل  وأراد سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ىمتٚمف، ـم٤مقمـ ذم ىمًٛم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،

دقمقه ؾمٞمٙمِٗمٞمُٙمٛمقه همػُميمؿ، ُي٘متَؾ ذم اًمٗمئ٦م اًم٤ٌمهمٞم٦م، َيٛمُرىمقن ُمـ » وىم٤مل: صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ،

ُِمٞم٦َّم، ىمت٤مهُلؿ طمؼ  قمٚمی يمؾ ُمًٚمؿاًم يـ يمًم َيٛمُرق اًمًٝمُؿ ُمـ اًمرَّ  ()اًمًٜم٦م ٓسمـ أيب قم٤مصؿ، رىمؿ:․شدِّ

اًمٗمئ٦م » ومتٌلم أن وىمتؾ ذم طمرسمف ود قمكم ريض اهلل قمٜمف، يم٤من هذا اًمرضمؾ ُمـ اخلقارج،

ويم٤من أصٚمٝمؿ ُمتقاضمد ُمـ ذي ىمٌُؾ وإن ؾمٛمقا سمذًمؽ ومٞمًم سمٕمد. ومٙم٤مٟمقا  هل اخلقارج. «اًم٤ٌمهمٞم٦م

صمؿ ص٤مروا ظمقارج سمدرضمتلم سم٤مخلروج قمغم  ارج سمدرضم٦م واطمدة سم٘متؾ قمثًمن ريض اهلل قمٜمف،ظمق

ًٓ سم٤مًمٗمئ٦م اًم٤ٌمهمٞم٦م، صمؿ ؾمٛمقا سم٤مخلقارج طمٞمٜمًم ىم٤مشمٚمقا قمٚمٞم٤م  قمكم ريض اهلل قمٜمف. يم٤مٟمقا يًٛمقن أو

  ريض اهلل قمٜمف.

(يٗمٞمد ُم٤م )  ٤م أن اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمًم سمٕم٨م اسمٜمف: قمٚمٞم   «اعمًتدرك»رواه احل٤ميمؿ ذم

 وقمٙمرُم٦م إمم أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ًمٞمًٛمٕم٤م هذا احلدي٨م اخل٤مص سم٤مخلقارج: 

قمـ قمٙمرُم٦م، قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمًم، أٟمف ىم٤مل ًمف وٓسمٜمف قمكم: اٟمٓمٚم٘م٤م إمم أيب ؾمٕمٞمد 

وم٤مؾمٛمٕم٤م ُمٜمف طمديثف ذم ؿم٠من اخلقارج، وم٤مٟمٓمٚم٘م٤م وم٢مذا هق ذم طم٤مئط ًمف يّمٚمح، ومٚمًم رآٟم٤م أظمذ رداءه، 

ٜم٤م طمتك قمال ذيمره ذم اعمًجد، وم٘م٤مل: يمٜم٤م ٟمحٛمؾ ًمٌٜم٦م ًمٌٜم٦م، وقمًمر ُيٛمؾ صمؿ اطمتٌك، صمؿ أٟمِم٠م ُيدصم

ي٤م »ًمٌٜمتلم ًمٌٜمتلم، ومرآه اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومجٕمؾ يٜمٗمض اًمؽماب قمـ رأؾمف، وي٘مقل: 

ىم٤مل: إين أريد إضمر قمٜمد اهلل، ىم٤مل: ومجٕمؾ ش قمًمر أٓ حتٛمؾ ًمٌٜم٦م ًمٌٜم٦م يمًم ُيٛمؾ أصح٤مسمؽ؟

. ىم٤مل: وي٘مقل قمًمر: أقمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمٗمتـ .شاًمٗمئ٦م اًم٤ٌمهمٞم٦م ويح قمًمر، شم٘متٚمف»يٜمٗمض وي٘مقل: 

 صحٞمح قمغم ذط اًمٌخ٤مري. وواوم٘مف اًمذهٌل(، وىم٤مل احل٤ميمؿ: )اعمًتدرك ًمٚمح٤ميمؿ، رىمؿ:

ىمتٚمقا  -وهؿ اًمٗمئ٦م اًم٤ٌمهمٞم٦م- وأن اخلقارج ومٕمٚمؿ أن اًمٗمئ٦م اًم٤ٌمهمٞم٦م يم٤مٟم٧م هل اخلقارج،

 ا ريض اهلل قمٜمف. قمًمرً 

(:وذم رواي٦م )« شإؿم٘مٞم٤مء إذاروذًمؽ ومٕمؾ․ 

ُم٤م هلؿ وًمٕمًمر يدقمقهؿ إمم اجلٜم٦م »قمـ جم٤مهد ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

وذم  ․۰، و/0)شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر ․شويدقمقٟمف إمم اًمٜم٤مر، وذًمؽ ومٕمؾ إؿم٘مٞم٤مء إذار

ىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد قمقاُم٦م: هذا ُمـ ُمراؾمٞمؾ  ․شويمذًمؽ دأب إؿم٘مٞم٤مء اًمٗمج٤مر»سمٚمٗمظ: ( ٓسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )رىمؿ: «اعمّمٜمػ»

 ․شجم٤مهد سمرضم٤مل صم٘م٤مت

ومٕمٚمؿ أهن٤م  (/)ووم٤مء اًمقوم٤مء ش.ٓ ي٘متٚمؽ أصح٤ميب، وًمٙمـ شم٘متٚمؽ اًمٗمئ٦م اًم٤ٌمهمٞم٦م» وذم رواي٦م:

 ومٕمٚم٦م إؿم٘مٞم٤مء ومل شمدٟمس أيدي اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام سم٘متٚمف. 



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
خلقارج إٟمًم يّمح هذا ذم ا» طمٙمك اًمٕمالُم٦م اًمٕمٞمٜمل ذم ذح اًمٌخ٤مري قمـ اسمـ سمٓم٤مل:

 (/0)قمٛمدة اًم٘م٤مري .شاًمذيـ سمٕم٨م إًمٞمٝمؿ قمكم  قمًمًرا يدقمقهؿ إمم اجلًمقم٦م

وًمٙمـ » وهذا اًمٕمالُم٦م اًمٕمٞمٜمل ىم٤مل سمدوره سمٕمد هد اجلقاب: وهذا اجلقاب همػم صحٞمح،

ٕن اخلقارج إٟمًم ظمرضمقا قمٚمی قمكمٍّ ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف سمٕمد ىمتؾ قمًمر سمال ظمالف  ؛ٓ يّمح هذا

ٕن اسمتداء أُمرهؿ يم٤من قم٘مٞم٥م اًمتحٙمٞمؿ سملم قمكمٍّ وُمٕم٤موي٦َم، ومل يٙمـ سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ سمذًمؽ؛ 

 (/0)قمٛمدة اًم٘م٤مري .ش٤ماًمتحٙمٞمؿ إٓ سمٕمد اٟمتٝم٤مء اًم٘مت٤مل سمّمٗملم، ويم٤من ىمتؾ قمًمر ىمٌؾ ذًمؽ ىمٓمٕمً 

٤م ريض اهلل قمٜمف ؿم٤مرك قمثًمن ريض اهلل قمٜمف ذم إرؾم٤مل قمًمر ريض اهلل قمٜمف وُيتٛمؾ أن قمٚمٞم  

 إمم ُمٍم. 

( ويمٞمػ ٟمّم٥م قمكم )ريض اهلل قمٜمف احلَٙمؿ إلضمراء اًمّمٚمح ُمع ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف -

إذا يم٤مٟم٧م مج٤مقم٦م ُمٕم٤موي٦م هل اًمٗمئ٦م اًم٤ٌمهمٞم٦م؟ وم٢من اًم٘مْم٤مء اًم٘مرآين  -مم٤م شمرشم٥م قمٚمٞمف وىمػ اًم٘مت٤مل

 (٧احلجرات/ ) َّحب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ُّٱيم٤من ُمتقومرا ذم طمؼ اًمٌٖم٤مة

٘م٤من اعمتخ٤مصًمن يٛمٚمٙم٤من ُمـ اًمدٓئؾ اًمتل حتقل وإٟمًم ُيت٤مج اًمٜم٤مس إمم احلَٙمؿ ومٞمًم إذا يم٤من اًمٗمري

 ويمؾ يدقمل أٟمف قمغم احلؼ.  دون اًم٘مٓمع سم٠من أي اًمٗمري٘ملم قمغم احلؼ.

ومٙمٞمػ ختغم احلًـ ريض اهلل  هق اًم٤ٌمهمل، ريض اهلل قمٜمف صمؿ إذا يم٤من ىمد شم٘مرر أن ُمٕم٤موي٦م

أن يٙمؾ  وإٟمًم وضم٥م قمٚمٞمف أن ي٘م٤مشمؾ، ٓ قمٜمف قمـ احلٙمؿ  عمٕم٤موي٦م سمٕمد قمٝمد قمكم ريض اهلل قمٜمف؟

وُمـ اًمٓمريػ أن ىمرار احلًـ ريض اهلل قمٜمف ًم٘مل شم٠ميٞمدا وشمّمدي٘م٤م ُمـ إُم٦م  أُمر اعمًٚمٛملم إًمٞمف.

 واطمتٗمؾ اًمٜم٤مس سمف، وؾمٛمقه قم٤مم اجلًمقم٦م.  اإلؾمالُمٞم٦م يمٚمٝم٤م،

هذا، وىمد ٟمقه اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕمٛمؾ احلًـ هذا، ومٚمق أن ُمٕم٤موي٦م يم٤من سم٤مهمٞم٤م 

وٓ ٟمقه سمف اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف  ًـ هذا اعمًٚمٛملم،ذم اًمقاىمع مل يٙمـ ًمٞمٕمج٥م ىمراُر احل

اًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمف ه٤مًدي٤م » وًمق يم٤من ُمٕم٤موي٦م سم٤مهمٞم٤م عم٤م دقم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمف: وؾمٚمؿ.

٤م واهد سمف   وىم٤مل اًمؽمُمذي: طمدي٨م طمًـ همري٥م( ․)ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، رىمؿ:.شُمٝمدي 

(إن صم٧ٌم سمٕمد ىمتؾ قمًمر ريض اهلل قمٜمف أن مج٤مقم٦م ُمٕم )،مل يٙمـ  ٤موي٦م هل اًم٘م٤مشمٚم٦م اًم٤ٌمهمٞم٦م

وأم ؾمٚمٛم٦م، واسمـ قمٛمر، وأسمق ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل  أسمق أيقب إٟمّم٤مري، وأسمق هريرة،

وإٟمًم يم٤من قمٚمٞمٝمؿ أن يّمٓمٗمقا  ىمٕمدوا قمـ احلرب. -«ويح قمًمر...» وهؿ رواة طمدي٨م -قمٜمٝمؿ

 ًم٘مت٤مل اًمٌٖم٤مة. 



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
٤م اًمٞمن ريض اهلل قمٜمٝمؿ، وظمزيٛم٦م سمـ صم٤مسم٧م، وأسم أسم٤م ىمت٤مدة، يمًم أن صمالصم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م:

مل يث٧ٌم قمـ واطمد ُمٜمٝمؿ سم٢مؾمٜم٤مد  «ويح قمًمر...» اًمذيـ يم٤مٟمقا ُمع قمكم، و هؿ ممـ رووا طمدي٨م

صحٞمح أهنؿ ُمٞمزوا احلؼ ُمـ اًم٤ٌمـمؾ سمٜم٤مء قمغم هذا احلدي٨م وم٘مط، واٟمْمٛمقا إمم قمكم ريض اهلل 

ًٓ يمًم مل يث٧ٌم قمٜمٝمؿ أهنؿ وصٗمقا اًمٗمريؼ أظمر سم٤مًمٗمئ٦م اًم٤ٌمهمٞم٦م اؾمت قمٜمف وٟمٍموه،  هبذا دٓ

وقم٤مش  هـ،قم٤مش إمم قم٤مم  -وهق واطمد ُمٜمٝمؿ-ُمع أن أسم٤م ىمت٤مدة ريض اهلل قمٜمف احلدي٨م،

 هـ. إمم   -وهق أسمق اًمٞمن يمٕم٥م سمـ قمٛمرو- ٤مواطمد آظمر ُمٜمٝمؿ أيًْم 

ٌَِؾ قمكم، وهؿ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ريض اهلل قمٜمف، وقمٌٞمدة  يمًم شمردد همػم واطمد ُمـ ىِم

ويم٤من قمًمر ريض اهلل قمٜمف ذم  ٤موي٦م ًمٚمحقار طمقل اًمّمٚمح،اًمًٚمًمين، وأسمقُمًٚمؿ اخلقٓين إمم ُمٕم

ومل يذيمر أطمد ُمـ أصح٤مسمف ُمٕم٤موي٦َم أو مج٤مقمَتف أن قمًمر ذم ضمٞمِمٜم٤م،  مج٤مقم٦م قمكم ريض اهلل قمٜمف،

 ومرسمًم ي٘متؾ قمغم يِد مج٤مقمتٙمؿ، وؾمٞم٘متٚمف اًمٗمئ٦م اًم٤ٌمهمٞم٦م طم٥ًم شمٜم١ٌم اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

  ومحذاِر أن شم٘م٤مشمٚمقٟم٤م.  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،ومتٙمقٟمقا ومئ٦ًم سم٤مهمٞم٦م قمغم ًم٤ًمن اًمرؾمقل صغم

 ومًم ؾمٌٌف؟  يمًم ىمٕمد ُمٕمٔمؿ اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًم٘مت٤مل.

ُمـ  هوىمٕمد قمـ اًم٘مت٤مل أيمثر إيم٤مسمر عم٤م ؾمٛمٕمق» ضم٤مء ذم ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م:

اًمٜمّمقص ذم إُمر سم٤مًم٘مٕمقد ذم اًمٗمتٜم٦م، وعم٤م رأوه ُمـ اًمٗمتٜم٦م اًمتل شمرسمقا ُمٗمًدهت٤م قمـ 

 ․(سمـ أيب اًمٕمز، ص)ذح اًمٓمح٤موي٦م  ٓ․شُمّمٚمحتٝم٤م

ُمع ُمٕم٤موي٦م  -ومه٤م ُمـ اًمٕمنمة اعمٌنمة-ويم٤من ـمٚمح٦م واًمزسمػم سمـ اًمٕمقام ريض اهلل قمٜمٝمًم

-ويمٞمػ اؾمتٛمر ضمرير ريض اهلل قمٜمف ومٙمٞمػ يٙمقٟمقن ومئ٦م سم٤مهمٞم٦م؟ ويرون رأيف، ريض اهلل قمٜمف،

وهمػمه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمع ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف؟هؾ واوم٘مقا اعمقصقوملم  -ذًمؽ اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ

 أٟمك ذًمؽ؟  ٤مًمٗمئ٦م اًم٤ٌمهمٞم٦م؟سم

وم٤مرق قمٚمٞم٤م ريض اهلل قمٜمف  -إخ إيمؼم ًمٕمكم ريض اهلل قمٜمف–وهذا قم٘مٞمؾ سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

ؾ( أظم٤مه ٞمووم٤مرق )قم٘م» رخ اًمِمٞمٕمل:١مىم٤مل اعم وشمقضمف إمم اًمِم٤مم وواومؼ ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف،

اًمٓم٤مًم٥م ذم أٟم٤ًمب آل  )قمٛمدة.شقمٚمٞم ٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ذم أي٤مم ظمالومتف، وهرب إمم ُمٕم٤موي٦م وؿمٝمد صٗملم ُمٕمف

 (أيب ـم٤مًم٥م، ص

(:ىمٞمؾ عمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف )  ًإٟمًم ىمتٚمف ُمـ ضم٤مء  وم٘م٤مل ُمٕم٤موي٦م: ا؟ىمتٚم٧م مج٤مقمتُؽ قمًمر

اعمتقاضمدون ذم ضمٞمش قمكم ريض  سمؾ ىمتٚمف اًمٌٖم٤مة واعمٜم٤موم٘مقن، مل ي٘متٚمف أطمد ُمـ مج٤مقمتٜم٤م، :أي سمف،



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
إذن ىم٤مشمؾ  ومٚمًم سمٚمغ قمكم ذًمؽ ىم٤مل: طمٞم٨م أًم٘مقه سملم رُم٤مطمٜم٤م. هؿ اًمذيـ ىمتٚمقا قمًمرا، اهلل قمٜمف.

وإٟمًم أراد  ٕٟمف هق اًمذي ضم٤مء سمف إمم أطمد. ؾمٞمد اًمِمٝمداء محزة هق اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،

واًمٌٖم٤مة هؿ اًمذيـ ىمتٚمقا قمثًمن  .ّملم اعمخٚملمواعم١مُمٜم ٤مقمٚمٞم  ومل يرد  ،واخلقارَج  اًمٌٖم٤مةَ  ُمٕم٤موي٦مُ 

ح٦م واًمزسمػم، وقم٤مئِم٦م، وظمٞمٌقا ُم٤ًمقمل ريض اهلل قمٜمف، صمؿ أهم٤مروا ذم ضمٜمح اًمٚمٞمؾ قمغم ضمٞمش ـمٚم

أطمدمه٤م: ؾمٞم٘متؾ  اعمّم٤محل٦م؛ سمؾ هذا اًمتٜم١ٌم إقمج٤مز ُمزدوج ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

  اًمذيـ اشمٗم٘مقا قمغم سمٖمٞمٝمؿ. وإٟمًم ىمتٚمف اًمٌٖم٤مة، وًمٞمس ىم٤مشمٚمف ُمـ يٌدو أٟمف ىمتٚمف، قمًمر.

طمزم قمغم  قمـ حمٛمد سمـ قمٛمرو سمـ طمزم، ىم٤مل: عم٤م ىُمتِؾ قمًمر سمـ ي٤مه دظمؾ قمٛمرو سمـ

شم٘متٚمف اًمٗمئ٦م »قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص، وم٘م٤مل: ىُمتِؾ قمًمر، وىمد ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

ع طمتك دظمؾ قمغم ُمٕم٤موي٦م، وم٘م٤مل ًمف ُمٕم٤موي٦م: ُم٤م شاًم٤ٌمهمٞم٦م ، وم٘م٤مم قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ومِزقًم٤م ُيَرضمِّ

 ؿم٠مٟمؽ؟ ىم٤مل: ىُمتِؾ قمًمر، وم٘م٤مل ُمٕم٤موي٦م: ىمد ىمتؾ قمًمر، ومًمذا؟ ىم٤مل قمٛمرو: ؾمٛمٕم٧ُم رؾمقل اهلل

وم٘م٤مل ًمف ُمٕم٤موي٦م: دطمْم٧م ذم سمقًمؽ، أوٟمحـ ش شم٘متٚمف اًمٗمئ٦م اًم٤ٌمهمٞم٦م»صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل: 

. شأو ىم٤مل: سملم ؾمٞمقومٜم٤م -ىمتٚمٜم٤مه؟ إٟمًم ىمتٚمف قمكم وأصح٤مسمف، ضم٤مءوا سمف طمتك أًم٘مقه سملم رُم٤مطمٜم٤م، 

 وواوم٘مف اًمذهٌل( . وىم٤مل احل٤ميمؿ: صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم.. واعمًتدرك ًمٚمح٤ميمؿ، رىمؿ:)ُمًٜمد أمحد، رىمؿ:

وىمد أضم٤مب قمكم ريض اهلل قمٜمف قمـ ىمقل ُمٕم٤موي٦م سم٠من ىم٤مل: » ىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل رمحف اهلل:

ومرؾمقل اهلل صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إذن ىمتؾ محزة طملم أظمرضمف، وهذا ُمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف 

إًمزام ٓ ضمقاب قمٜمف، وطمج٦م ٓ اقمؽماض قمٚمٞمٝم٤م. ىم٤مًمف اإلُم٤مم احل٤مومظ أسمق اخلٓم٤مب سمـ 

 (/واًمٌدر اعمٜمػم ./واٟمٔمر أيًْم٤م: ومٞمض اًم٘مدير ․اًمتذيمرة ًمٚم٘مرـمٌل، ص)․شدطمٞم٦م

واحلؼ أن ىمتٚم٦م قمًمر هؿ اخلقارج اًمذيـ شمّمدوا إلصم٤مرة اًمٗمتٜم٦م ذم اعمًٚمٛملم، وشمِمقيف 

ٕن  وإٟمًم ٟم٥ًم ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف ىمتؾ قمًمٍر إمم قمكم وضمٞمِمف؛ ؾمٛمٕم٦م ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف،

ومل ي٘مّمد ُمٕم٤موي٦م  دؾمقا إمم ضمٞمش قمكم ريض اهلل اسمتٖم٤مء اًمٗمتٜم٦م واًمٗم٤ًمد،اٟم -ىمتٚم٦م قمًمر–اخلقارج 

وُٓمٕم٤موي٦م ىمتٚمف، وٓ َُمـ ذم مج٤مقمتٝمًم ُمـ  وٓ أن قمٚمٞم٤م ىمتؾ قمًمرا، قمٚمٞم٤م وأصح٤مسمف اعمخٚمّملم،

 لمومئت»ووصػ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ مج٤مقمتل ُمٕم٤موي٦م وقمكم سمــ اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام.

واًمٌٖم٤مة قمغم اإلؾمالم جيتثقن ضمذور  .(0خ٤مري، رىمؿ:)صحٞمح اًمٌش.قمٔمٞمٛمتلم ُمـ اعمًٚمٛملم

!! وىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم «اعمًٚمٛملم» ومٙمٞمػ يّمدق قمٚمٞمٝمؿ وصػ اإلؾمالم،

ومٝمؾ يٙمقن اهل٤مدي  ،()ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، رىمؿ:ش.اًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمف ه٤مدي٤م ُمٝمدي٤م واهد سمف»ُمٕم٤موي٦م:



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ٤م إمم اًمٜم٤مر؟!! ٤م وداقمٞمً واعمٝمدي سم٤مهمٞمً 

إٟمًم ومٕمٚمقه   ىمٚمٜم٤م: وهق ُمع قمكم ريض اهلل قمٜمف؟ ا،يمٞمػ ىمتؾ إذار قمًمرً  وم٢من ىمٞمؾ:

وجيٕمٚمقا اًمٜم٤مس يًٞمئقن اًمٔمـ  ًمٞمِمقهقا ؾمٛمٕم٦م ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف ومج٤مقمتف إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م،

وُمـ ومٕمالت اعمٗمًديـ أن ضمٕمؾ ُمٕمٔمؿ اعمتخّمّملم ذم اًمت٤مريخ  وًمٞمختٛمقا قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمٌٖمل. هبؿ،

 ومقا أؾمٗمی قمٚمی هذا. وي٦َم ومج٤مقمتف.ُمٕم٤م «اًمٗمئ٦م اًم٤ٌمهمٞم٦م» قاُمّمد

/ ؾمٌتٛمؼم إن هيقد أُمريٙم٤م هجٛمقا قمغم اعمريمز اًمتج٤مري اًمٕم٤معمل هلؿ ذم  يمًم ي٘م٤مل: وهذا

 إذارُ وُم٤م أيمثر ُم٤م ي٘مقم  وسمدأوا اإلضمراءات وده. ًمٞمِمقهقا وضمف اجلٝم٤مد، م،00قم٤مم 

 شمٙم٤مد حتَم.  طمتك أصٌح٧م ٓ سمٛمثؾ هذه إقمًملِ 

() هذا  .شيدقمقهؿ إمم اجلٜم٦م، ويدقمقٟمف إمم اًمٜم٤مر» ذا احلدي٨م:اًمِمٓمر اًمث٤مين ُمـ ه

وأُم٤م همػمه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ رووا هذا احلدي٨م،  اًمِمٓمر رواه قمٙمرُم٦م قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري،

ُمتٝمؿ  ٤م، اًمٚمٝمؿ إٓ ذم رواي٦م اسمـ قمٛمر، وذم إؾمٜم٤مده قمٌد اًمٜمقر،ومٚمؿ يرد هذا اًمِمٓمر قمٜمٝمؿ ُمرومققمً 

  سم٤مًمقوع.

 )يمت٤مب اًمٗمتـ(، واًمؽمُمذي ذم ُمٜم٤مىم٥م قمًمر، «صحٞمحف»هذا احلدي٨م رواه ُمًٚمؿ ذم 

سم٤مب ُم٤مضم٤مء ذم  «اعمّمٜمػ»وأسمقداود اًمٓمٞم٤مًمز ذم أطم٤مدي٨م زيد سمـ صم٤مسم٧م، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم 

، وأمحد «اًمًٜمـ»واًمٜم٤ًمئل ذم  ،«صحٞمحف»واًمٜم٤ًمئل ذم ظمّم٤مئص قمكم، واسمـ طم٤ٌمن ذم  صٗملم،

 ،«ُمًٜمده»، واًمٌزار ذم «عمًٜمدا»وأسمق يٕمغم ذم  ،«اعمّمٜمػ»وقمٌد اًمرزاق ذم  ،«اعمًٜمد»ذم 
ومل يزد واطمد ُمٜمٝمؿ  .«ُمٕم٤ممجف»، واًمٓمؼماين ذم «ُمًتدريمف»واحل٤ميمؿ ذم  ،«ُمًٜمده»واحلٛمٞمدي ذم 

 اًمخ إٓ ُم٤م ضم٤مء قمـ قمٙمرُم٦م. «يدقمقهؿ...» ًمٗمٔم٦م

قمـ يمؾ ُمـ أيب ىمت٤مدة،  -قمالوة قمغم قمٙمرُم٦م قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري –روي هذا احلدي٨م 

 يٛم٦م سمـ صم٤مسم٧م، وأيب هريرة، وقمثًمن سمـ قمٗم٤من، وطمذيٗم٦م،وقمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص، وأم ؾمٚمٛم٦م، وظمز

يدقمقهؿ » وًمٞمس ذم طمدي٨م أطمد ُمٜمٝمؿ: وأيب أيقب، وأيب راومع، وأيب اًمٞمن ريض اهلل قمٜمٝمؿ،

  وهق ُمدرج. ومٕمٚمؿ ُمٜمف أن قمٙمرُم٦م زاده سم٤مضمتٝم٤مد ُمٜمف. اًمخ. «إمم اجلٜم٦م...

 طؽرمة متفم بلكه يرى رأي اخلوارج رؼم ثؼته: 

َِؿ قمٙمرُم٦م  يم٤من قمٙمرُم٦م »ىم٤مل قمكم سمـ اعمديٜمل:  سم٠مٟمف يرى رأي اخلقارج: -يم٤من صم٘م٦م وإن–اهتُّ



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ويم٤من قمٙمرُم٦م » وذم ُمقوع آظمر: .(/ًقيٗم)يمت٤مب اعمٕمروم٦م واًمت٤مريخ ًمٚم.«يری رأي ٟمجدة احلروري

قمٙمرُم٦م ُمقمم اسمـ قم٤ٌمس » ىم٤مل اًمذهٌل: .(/ًقيٗم)يمت٤مب اعمٕمروم٦م واًمت٤مريخ ًمٚمش.يری رأي اإلسم٤موٞم٦م

)اعمٖمٜمل ذم ش. ٞمف ًمرأيف ٓ حلٗمٔمف، اهتؿ سمرأي اخلقارج، وصمَّ٘مف همػم واطمدُمـ أوقمٞم٦م اًمٕمٚمؿ شمٙمٚمٛمقا وم

 (/اًمْمٕمٗم٤مء 

ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد سمـ  .شيم٤من قمٙمرُم٦م إسم٤موٞم ٤م»قمـ قمٓم٤مء:  ضم٤مء ذم هتذي٥م اًمٙمًمل:

 إٟمًم مل يذيمر ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس قمٙمرُم٦م؛» ىم٤مل ُيٞمك سمـ ُمٕملم:. شيم٤من يری رأي اإلسم٤موٞم٦م»طمٜمٌؾ:

 (0/)هتذي٥م اًمٙمًمل واًمّمٗمري٦م ومرىم٦م ُمـ اخلقارج.ش. اًمّمٗمري٦م ٕن قمٙمرُم٦م يم٤من يٜمتحؾ رأي

٤م وُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمٝمًم إٓ أن أصؾ ظمالومٝمؿ يم٤من واخلقارج وإن يم٤مٟمقا خي٤مًمٗمقن قمٚمٞم  

 وم٘مقًمف: ٤م.ومٚمًم ٟمّم٥م قمكم ريض اهلل قمٜمف احلَٙمَؿ ظم٤مًمٗمقه أيًْم  ُمع ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف،

ًمٞمت٤ٌمدر  ٕصؾ ُمنميمل ُمٙم٦م، رسمٓمقه٤م سمًم هٝمٜم٤م،اًمتل يم٤مٟم٧م ختص ذم ا «يدقمقهؿ إمم اجلٜم٦م...»

يمًم روى قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس  وًمٞمس اومؽماء. ،وهذا إدراج اًمذهـ إمم  ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف.

)ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر ًمإلُم٤مم اًمٓمح٤موي،  ش.ُِمـ أيـ شمری أظمذه٤م احلًمر» أٟمف ىم٤مل ذم ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف:

 اًمقه٤مب سمـ قمٓم٤مء، ىمٞمؾ: ًملم. وىمٞمؾ: صم٘م٦م(. وذم إؾمٜم٤مده قمٌد  ․أسمقاب اًمقشمر، رىمؿ:

ذم طملم روى  أي أوشمر ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف وم٘م٤مل اسمـ قم٤ٌمس: ُمـ أيـ أظمذه٤م احلًمر.

 ،شَدقْمُف؛ وم٢مٟمف ىمد صِح٥م رؾمقل اهلل صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ»اًمٌخ٤مري قمـ اسمـ قم٤ٌمس أٟمف ىم٤مل:

٤م يٌدو اهلل قمٜمف هٜم٤م أيًْم  قمغم ُمٕم٤موي٦م ريض «احلًمر» . وم٢مـمالقشأص٤مب؛ إّٟمف وم٘مٞمفٌ »وذم رواي٦م :

شمتٕمرض ًمف، يمًم يؽمك  وٓ اشمريمف وؿم٠مٟمف، ُمٕمٜم٤مه:ش دقمف» وم٢من ىمقًمف: شمداقمٞم٤مت ظم٤مرضمٞم٦م قمٙمرُم٦م؛

قمٜمد اًمٓمح٤موي قمٌد  شُِمـ أيـ شمری أظمذه٤م احلًمر»  إؾمٜم٤مد:واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل. صمؿ ذم إمحؼ وؿم٠مٟمف،

 واهلل أقمٚمؿ. اًمقه٤مب سمـ قمٓم٤مء، وهق وٕمٞمػ.

 ًٓ ـُ قم٤ٌمس قمٙمرُم٦َم، ٤م ىمقي  وُيتٛمؾ ىمقًمف اطمتًم  «أظمذه٤م» وذًمؽ سم٠من أن يٙمقن ظم٤مـم٥م سمف اسم
ُمـ أيـ أظمذت ي٤م  واعمٕمٜمك: وسمت٘مدير أداة اًمٜمداء )ي٤م أهي٤م(، )شمرى(، سمٕمد ىمقًمف: ُمّمدر ٓ ومٕمؾ،

أيـ رأيتف يقشمر سمقاطمدة؟وَه٥ْم أٟمف أوشمر سمقاطمدة وم٢مٟمف  :أن ُمٕم٤موي٦م أوشمر سمقاطمدة؟ أي مح٤مر،

  جمتٝمد، أظمذ سمًم أداه إًمٞمف اضمتٝم٤مده.

ذيمر هٜم٤م ُم٤م طمّمؾ ًمٕمًمر  -قمٙمرُم٦م–ٖمضِّ اًمٜمٔمر قمـ اهت٤مم قمٙمرُم٦م سم٤مخل٤مرضمٞم٦م، يٌدو أٟمف وسم

 ،وشمدقمقه إمم اًمٜم٤مر وم٘مد يم٤مٟم٧م ىمريش شم١مذي قمًمًرا ذم سمدء اإلؾمالم، ذم أول طم٤مٓشمف ُمع اعمنميملم.



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
هذا ُم٤م ىم٤مًمف اًمٕمالُم٦م أٟمقر ؿم٤مه  ٤م إمم اجلٜم٦م.ويم٤من قمًمر يدقمق ىمريًِم  آرشمداد قمـ اًمديـ، ،أي

وم٤مؾمتٞمٜم٤مف حل٤مًمف ُمع ش يدقمقهؿ إمم اجلٜم٦م» :أُم٤م ىمقًمف» ىم٤مل: .«ومٞمض اًم٤ٌمري» ذماًمٙمِمٛمػمي 

اعمنميملم، وإؿم٤مرة إمم اعمّم٤مئ٥م اًمتل أشم٧م قمٚمٞمف ُمـ ضمٝم٦م ىمريش وشمٕمذيٌٝمؿ وإجل٤مئٝمؿ إي٤مه قمغم 

 (/)ومٞمض اًم٤ٌمري  ش.اهلل أطمد»أن يٙمٗمر رسمف، وم٠مسمی إٓ أن ي٘مقل 

 صمؿ إن يمٚمٛم٦م مم اًمديـ ذم ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م.احلؼ أن قمًمرا ٓىمك اًمِمدائد ذم ؾمٌٞمؾ اًمدقمقة إو

ىم٤مل  وأُم٤م اعمًٚمٛمقن ومٞمٓمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ اًمتذيمػم. شمٓمٚمؼ قم٤مُم٦م قمغم دقمقة همػم اعمًٚمٛملم، «اًمدقمقة»

 (٧٧اذلاريات/ ) َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱشمٕم٤ممم:

(.ويٛمٙمـ أن يٙمقن اعمراد سم٤محلٜم٦م اًمّمٚمح، واعمراد سم٤مًمٜم٤مر احلرب )  وىمد أـمٚمؼ اًم٘مرآن

ومدقم٤مهؿ قمًمر ذم ( ٤٧املائدة/ ) َّ  مي خي حي جي ٰه مه ُّٱٱ:ىم٤مل شمٕم٤ممم اًمٜم٤مر قمغم احلرب،

ُمٍم إمم اًمّمٚمح واًمٓم٤مقم٦م، ودقم٤مه إذار إمم احلرب واًم٘مت٤مل، واخلروج قمغم قمثًمن ريض اهلل 

صمؿ اٟمْمؿ  وسم٘مل قمٜمدهؿ ذم ُمٍم، ،-يمًم ي٘مقل اعم١مرظمقن-وًمٙمـ قمًمرا شم٠مصمر سم٘مقل إذار قمٜمف.

 اجلٜم٦م، أي: اًمّمٚمح، ويدقمقٟمف إمم اًمٜم٤مر، ؿ إممهيم٤من يدقمق إمم ضمٞمش قمكم ريض اهلل قمٜمف، أي:

 .أي: احلرب

بعض اـروايات اـتي تتضؿن اهتام بعض اـصحابة بؼتل طامر ريض اهلل 

 طـفم، وحتؼقؼه: 

وقمٛمر سمـ  ،سم٢مؾمٜم٤مد اًمقاىمدي أن قم٘م٦ٌم سمـ قم٤مُمر اجلٝمٜمل «اعمًتدرك»روى احل٤ميمؿ ذم 

 ()اعمًتدرك، رىمؿ: .٤م قمغم قمًمر وىمتٚمقهوذيؽ سمـ ؾمٚمٛم٦م هجٛمقا ُمٕمً  احل٤مرث اخلقٓين،

وىمٓمع رأؾمف  صمؿ روى احل٤ميمؿ سم٢مؾمٜم٤مد اًمقاىمدي أن اًمذي ىمتؾ قمًمرا هق أسمق هم٤مدي٦م اعمزين،

)اعمًتدرك، رىمؿ: ا.يمؾ ي٘مقل: أٟم٤م ىمتٚم٧م قمًمرً  وىمدُم٤م قمغم قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص خيتّمٛمقن، رضمؾ آظمر،

). 

ومظ اسمـ ىم٤مل احل٤م وُمتٝمؿ سم٤مًمٙمذب. ٕن اًمقاىمدي ُمؽموك، واًمروايت٤من همػم صحٞمحتلم؛

 )شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م(ش.ؽموك ُمع ؾمٕم٦م قمٚمٛمفُم»طمجر ذم اًمقاىمدي :

وقمـ قمدد  ،قمـ سمٕمض اعمحدصملم شمقصمٞم٘مف «ُمٞمزان آقمتدال»وطمٙمك اًمٕمالُم٦م اًمذهٌل ذم 

: هق يمذاب. وىم٤مل ىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ ُمـ اعمحدصملم أٟمف ُمؽموك، يمذاب وواوع احلدي٨م.



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
اًمقاىمدي : سمـ اعمديٜمل واسمـ راهقيفوا ٤مري وأسمق طم٤مشمؿ: ُمؽموك. وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ واًمٜم٤ًمئلاًمٌخ

واؾمت٘مر اإلمج٤مع قمغم وهـ »ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمذهٌل ذم هن٤مي٦م شمرمج٦م اًمقاىمدي: يْمع احلدي٨م.

 (/-)ُمٞمزان آقمتدال ش. اًمقاىمدي

٦م ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: قم٘م٦ٌم ٕمومٝمذا اًمقاىمدي اًمٙمذاب يتٝمؿ أرسم

 . ريض اهلل قمٜمٝمؿ وأسم٤م هم٤مدي٦م اعمزين، ؾمٚمٛم٦م سمـ قم٤مُمر، وقمٛمرو سمـ احل٤مرث، وذيؽ سمـ

:؟امطـف اهلل ريض طامر ؼتلب اـغادية أيب اهتام
أظمؼمٟم٤م قمٗم٤من سمـ ُمًٚمؿ )صم٘م٦م صم٧ٌم( ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م  :(/0) «اًمٓمٌ٘م٤مت» ذم ؾمٕمد اسمـ ىم٤مل

، ويمٚمثقم سمـ ضمؼم )صدوق )ؿمٞمخ ٓ ُيت٩م سمف( مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م )صم٘م٦م( ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق طمٗمص

(، قمـ أيب هم٤مدي٦م ىم٤مل: ؾ. وىم٤مل اًمذهٌل: إؾمٜم٤مده ومٞمف اٟم٘مٓم٤مع، يمًم ؾمٞم٠ميتيروي اعمراؾمٞم خيٓمئ

ؾمٛمٕم٧م قمًمر سمـ ي٤مه ي٘مع ذم قمثًمن يِمتٛمف سم٤معمديٜم٦م. ىم٤مل: ومتققمدشمف سم٤مًم٘متؾ، ىمٚم٧م: ًمئـ أُمٙمٜمٜمل 

ومرأي٧م  ،اهلل ُمٜمؽ ٕومٕمٚمـ، ومٚمًم يم٤من يقم صٗملم ضمٕمؾ قمًمر ُيٛمؾ قمغم اًمٜم٤مس، وم٘مٞمؾ: هذا قمًمر

َئَتلم وسملم اًم٤ًمىملم، ىم٤مل: ومحٛمٚم٧م قمٚمٞمف ومٓمٕمٜمتف ذم ريمٌتف، ىم٤مل: ومقىمع وم٘متٚمتف،  ومرضم٦م سملم اًمرِّ

وم٘م٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  ،وم٘مٞمؾ: ىمتٚم٧َم قمًمر سمـ ي٤مه. وُأظْمؼِم قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص

، وم٘مٞمؾ ًمٕمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص: هق ذا أٟم٧م شُم٘م٤مشمُِٚمف، وم٘م٤مل: شإن ىم٤مشمٚمف وؾم٤مًمٌف ذم اًمٜم٤مر»وؾمٚمؿ ي٘مقل: 

  ش.ىم٤مشمٚمف وؾم٤مًمٌف»إٟمًم ىم٤مل: 

، ىم٤مل اإلُم٤مم ًمٕمًمر اًمٖم٤مدي٦م أيب ىمتؾ زي٤مدة وأظمرضمف أمحد سمٜمٗمس إؾمٜم٤مد اسمـ ؾمٕمد ومل يذيمر

أمحد: طمدصمٜم٤م قمٗم٤من، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق طمٗمص، ويمٚمثقم سمـ ضمؼم، قمـ 

أيب هم٤مدي٦م، ىم٤مل: ىُمتِؾ قمًمُر سمـ ي٤مه، وم٠ُمظمؼِم قمٛمُرو سمـ اًمٕم٤مص، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم 

، وم٘مٞمؾ ًمٕمٛمرو: وم٢مٟمؽ هق ذا شم٘م٤مشمٚمف، ىم٤مل: إٟمًم «إن  ىم٤مشمٚمف، وؾم٤مًمٌف ذم اًمٜم٤مر»قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل: اهلل 

 ()ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد، رىمؿ:. «ىم٤مشمٚمف، وؾم٤مًمٌف»ىم٤مل: 

 اعمراؾمٞمؾ، يروي ضمؼم سمـ يمٚمثقم أن إٓ ،صدوق أو صم٘م٤مت رضم٤مًمف صحٞمح، إؾمٜم٤مد وهذا

ح يمًم يمٚمثقم سمـ ضمؼم واًمد رسمٞمٕم٦م سمـ » ىم٤مل: طمٞم٨م (/) «اًمث٘م٤مت» ذم طم٤ٌمن اسمـ سمف سَّ

 وًمذًمؽ .«ُم٤مت ؾمٜم٦م صمالصملم وُمئ٦م ،روى قمٜمف سمـ قمقن ،يمٚمثقم يمٜمٞمتف أسمق حمٛمد يروى اعمراؾمٞمؾ

 ًمٕمًمر اًمٖم٤مدي٦م أيب ىمتؾ وزي٤مدة ش.اٟم٘مٓم٤مع ومٞمف إؾمٜم٤مده» (:/) شاًمًػم» ذم اًمذهٌل ىم٤مل

 أمحد قمٜمد إؾمٜم٤مده أول أن ٓؾمٞمًم هل٤م، إٟمٙم٤مره قمغم يدل قمٜمٝم٤م وإقمراوف أمحد، اإلُم٤مم قمٜمٝم٤م أقمرض
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  اعمتـ. ذم وىمٕم٧م اعمخ٤مًمٗم٦م وإٟمًم سمٞمٜمٝمًم، ُمتٗمؼ ؾمٕمد واسمـ

 مل» :«أمحد اإلُم٤مم ُمًٜمد» شمٕمٚمٞم٘م٤مت ذم إرٟم٤مؤوط ؿمٕمٞم٥م اًمِمٞمخ قمٜمف ىم٤مل ،طمٗمص أسمقو
 (/) .«ٟمتٌٞمَّٜمف

 اًمت٤مريخ» ذم اًمٌخ٤مري ىم٤مل اًمٌٍمي، مجٝم٤من سمـ ؾمٕمٞمد ًمٕمٚمف شمٕم٤ممم: اهلل سمتقومٞمؼ ٟم٘مقل

أسمق طمٗمص: »: (0ص)، «ومتح اًم٤ٌمب ذم اًمٙمٜمك وإًم٘م٤مب»ذم اسمـ ُمٜمدة و (،/) «اًمٙمٌػم

روى قمٜمف: قمٌد اًمقارث سمـ  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. ٌلاًمٜمؾمٛمع ؾمٗمٞمٜم٦م ُمقمم  ؾمٕمٞمد سمـ مجٝم٤من

 .«٦مٚمٛمؾم د سمـمح٤َّمو ،ؾمٕمٞمد
وًمٙمـ ٓ يٕمرف ٕيب طمٗمص ؾمٕمٞمد سمـ مجٝم٤من ؾمًمع قمـ أيب هم٤مدي٦م اعمزين، ومل يروى قمـ 

وئمٝمر ُمـ يمالم ُيٞمك سمـ ُمٕملم أن أسم٤م طمٗمص هذا أيب هم٤مدي٦م طمدي٨ٌم همػم هذا.  أيب طمٗمص قمـ

٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ أيب طمٗمص قمـ أيب محَّ   :ىمٚم٧م ًمٞمحٞمك»ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ: جمٝمقل. 

ك؟ ىم٤مل: فُم٤م أقمروم :ىم٤مل ؟اًمٖم٤مدي٦م ٛمَّ ًَ ، ُم٤م أقمٚمؿ روى قمٜمف همػم مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م. ىمٚم٧م ًمٞمحٞمك: ُي

 (/0ًمإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ، سمرواي٦م اسمٜمف قمٌد اهلل  )اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل، .«ٓ

ومل يٕمتد سمف يمثػم ُمـ ٟم٤مىمدي اًمرضم٤مل: وم٘م٤مل اسمـ أيب  ٘مف سمٕمْمٝمؿ،وصمَّ  سمـ مجٝم٤منؾمٕمٞمد و

اعمٖمٜمل ذم »وىم٤مل اًمذهٌل ذم  .«ؿمٞمخ يٙمت٥م طمديثف وٓ ُيت٩م سمف» :«اجلرح واًمتٕمديؾ»طم٤مشمؿ ذم 

 وىم٤مل اًم٤ًمضمل: .شوذم طمديثف قمج٤مئ٥م» وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري: .«ؿمٞمخ ٓ ُيت٩م سمف» :«اًمْمٕمٗم٤مء

 ․«ٓ يت٤مسمع قمٚمی طمديثف»

 ىم٤مل: (/) «اًمٙم٤مُمؾ» ذم قمدي واسمـ () «اًمٕمٚمؾ» ذم طم٤مشمؿ أيب اسمـ رواي٦م وأُم٤م

أٟم٤م اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمٚمٞم٨م اًمرؾمٕمٜمل سمتٜمٞمس، وقمٌد اًمّمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمدُمِم٘مل، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م هِم٤مم 

 )ُمؽموك، ُمتٝمؿ سم٤مًمٙمذب واًمقوع( ـ ديٜم٤مرسمـ قمًمر، طمدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد سمـ ُيٞمك، طمدصمٜم٤م احلًـ سم

قمـ يمٚمثقم سمـ ضمؼم اعمرادي، قمـ أيب اًمٖم٤مدي٦م، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 ، وهق اًمذي ىمتؾ قمًمر.«ىم٤مشمؾ قمًمر ذم اًمٜم٤مر» :ي٘مقل

 قمٜمف: طم٤ٌمن اسمـ ىم٤مل ديٜم٤مر، سمـ سم٤محلًـ إٓ يٕمرف ٓ اًمٓمريؼ هذا ُمـ احلدي٨م وهذا

 ومٙم٤مٟم٤م وُيٞمك أمحد وم٠مُم٤م اعم٤ٌمرك، واسمـ ويمٞمع شمريمف صم٤ٌمت.قم٤مت قمـ إقُيدث اعمقو

وىم٤مل اًمٌخ٤مري: شمريمف ُيٞمك، وقمٌد اًمرمحـ، واسمـ اعم٤ٌمرك،  (./ روضملمج)اعميٙمذسم٤مٟمف.

 (/)ُمٞمزان آقمتدال وويمٞمع.
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 أسمق طمدصمٜمل أمحد: سمـ اهلل قمٌد ىم٤مل () «اعمًٜمد زوائد» ذم أمحد سمـ اهلل قمٌد روىو

 سمـ يمٚمثقم قمـ قمقن، اسمـ قمـ قمدي، أيب سمـ حمٛمد طمدصمٜم٤م ىم٤مل: اعمثٜمك، سمـ دحمٛم اًمٕمٜمزي ُمقؾمك

 رضمؾ قمٜمده وم٢مذا ىم٤مل: قم٤مُمر، سمـ اهلل قمٌد سمـ قمٌدإقمغم قمٜمد اًم٘مَّم٥م سمقاؾمط يمٜم٤م ىم٤مل: ضَمؼْم،

ضٍ  سم٢مٟم٤مء وم٠ميت ُم٤مء اؾمتً٘مك اًمٖم٤مدي٦م، أسمق ًمف ي٘م٤مل  اهلل صغم اًمٜمٌل وذيمر ينمب، أن وم٠مسمك ُُمَٗمْمَّ

 ،شسمٕمض رىم٤مب ٙمؿسمٕمُْم  ييب ايمٗم٤مرً  سمٕمدي شمرضمٕمقا ٓ» حلدي٨م:ا هذا ومذيمر وؾمٚمؿ، قمٚمٞمف

٥مُّ  رضمؾ وم٢مذا ًُ  سمف أٟم٤م إذا صٗملم يقم يم٤من ومٚمًم يَمتِٞم٦ٌم، ذم ُمٜمف اهلل أُمٙمٜمٜمل ًمئـ واهلل وم٘مٚم٧م: ومالًٟم٤م، ي

رع، ضُمَرسم٤َّمن ذم اًمُٗمرضم٦م إمم ومٗمٓمِٜم٧ُم  ىم٤مل: ِدرٌع، وقمٚمٞمف  ي٤مه، سمـ قمًمر هق وم٢مذا وم٘متٚمُتف، ومٓمٕمٜمُتف اًمدِّ

ض إٟم٤مء ذم ينَمب أن َيٙمَره يمٗمت٤مه، يدٍ  وأيَّ  ٧ُم:ىمٚم ىم٤مل: ـَ  قمًمرَ  ىمتؾ وىمد ، ُمَٗمْمَّ  ي٤مه سم
  سمف. قمقن، اسمـ ـمريؼ ُمـ () «ٕوؾمطا ًمت٤مريخا» ذم اًمٌخ٤مري وأظمرضمف

 مح٤مد أظمؼمٟم٤م ُمًٚمؿ سمـ قمٗم٤من أظمؼمٟم٤م :ىم٤مل ( 0 ) «اًمٓمٌ٘م٤مت» ذم ؾمٕمد اسمـ وأظمرضمف

 ومذيمره. اًمٖم٤مدي٦م أيب قمـ ضمؼم سمـ ويمٚمثقم طمٗمص أسمق أظمؼمٟم٤م ؾمٚمٛم٦م سمـ

طمدصمٜم٤م قمكم سمـ قمٌد اًمٕمزيز،  ىم٤مل: (//) «اًمٙمٌػم» ذم اًمٓمؼماين وأظمرضمف

وأسمق ُمًٚمؿ اًمٙمٌم، ىم٤مٓ: صمٜم٤م ُمًٚمؿ سمـ إسمراهٞمؿ، صمٜم٤م رسمٞمٕم٦م سمـ يمٚمثقم، صمٜم٤م أيب، ىم٤مل: يمٜم٧م 

ل ن: هذا أسمق هم٤مدي٦م اجلٝمٜمل وم٘م٤مسمقاؾمط اًم٘مّم٥م قمٜمد قمٌد إقمغم سمـ قمٌد اهلل سمـ قم٤مُمر وم٘م٤مل أذِ 

قمٌد إقمغم: أدظمٚمقه، ومدظمؾ وقمٚمٞمف ُم٘مٓمٕم٤مت ًمف رضمؾ ـمقال رضب ُمـ اًمرضم٤مل يم٠مٟمف ًمٞمس ُمـ 

وم٘مٚم٧م: سمٞمٛمٞمٜمؽ، ىم٤مل:  ،رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هذه إُم٦م، ومٚمًم أن ىمٕمد ىم٤مل: سم٤ميٕم٧ُم 

ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس أٓ إن دُم٤مءيمؿ وأُمقاًمٙمؿ قمٚمٞمٙمؿ طمرام يمحرُم٦م »ٟمٕمؿ، ظمٓمٌٜم٤م يقم اًمٕم٘م٦ٌم، وم٘م٤مل: 

ش اًمٚمٝمؿ اؿمٝمد»ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ ىم٤مل: ش ذم ؿمٝمريمؿ هذا ذم سمٚمديمؿ هذا، أٓ هؾ سمٚمٖم٧م؟يقُمٙمؿ هذا 

ىم٤مل: ويمٜم٤م ٟمٕمد قمًمر سمـ ي٤مه ُمـ ش ا ييب سمٕمْمٙمؿ رىم٤مب سمٕمضٓ شمرضمٕمقا سمٕمدي يمٗم٤مرً »ىم٤مل: 

ىم٤مل: ومٚمًم يم٤من يقم صٗملم أىمٌؾ يٛمٌم أول اًمٙمتٞم٦ٌم راضمال طمتك إذا يم٤من ُمـ اًمّمٗملم  ،ظمٞم٤مرٟم٤م

ومٕمثر وم٤مٟمٙمٗم٠م اعمٖمٗمر قمٜمف وميسمتف، وم٢مذا هق رأس قمًمر ىم٤مل: ي٘مقل ـمٕمـ رضمال ذم ريمٌتف سم٤مًمرُمح، 

ومٚمؿ أر رضمال أسملم والًم٦م قمٜمدي ُمٜمف أٟمف ؾمٛمع ُمـ اًمٜمٌل صغم »ىم٤مل: ش أي يد يمٗمت٤مه؟»ُمقمم ًمٜم٤م: 

 .«اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم٤م ؾمٛمع، صمؿ ىمتؾ قمًمرا
 صمٜم٤م اعمٙمل داود سمـ أمحد صمٜم٤مطمد ىم٤مل: : (//) «اًمٙمٌػم» ذم ٤مأيًْم  وأظمرضمف

 ُم٤م سمٜمحق اًم٘مّم٦م ومذيمر أيب: ؾمٛمٕم٧م ىم٤مل ضمؼم سمـ يمٚمثقم سمـ اهلل قمٌد صمٜم٤م اًمٚمٞمثل قمٛمر سمـ ٞمكُي
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 شم٘مدم

 وىم٤مل ُمٕملم، واسمـ أمحد وصم٘مف وم٘مد صحٞمح، ضمؼم سمـ يمٚمثقم إمم ومٞمٝم٤م اإلؾمٜم٤مد اًم٘مّم٦م هذهو

 يروي ضمؼم سمـ يمٚمثقم» (:/) «اًمث٘م٤مت» ذم طم٤ٌمن اسمـ وىم٤مل سم٤مًم٘مقي. ًمٞمس :قمٜمف اًمٜم٤ًمئل

 جيقز ٓ إذ اًمّمح٤مسم٦م، قمداًم٦م ُمٓمٚمؼ يٕم٤مرض ومٝمق ي٘مٌؾ، ٓ ٟمٙم٤مرة ومٞمف سمحدي٨م ٤مٟمف٢مشمٞموم .«اعمراؾمٞمؾ

 ٜم٦م،سمٞمِّ  اعمتـ ذم واًمٜمٙم٤مرة صحتٝم٤م، ذم اعمِمٙمقك أصم٤مر هذه سمٛمثؾ ذًمؽ ُمـ سمف اعم٘مٓمقع اًمٞم٘ملم دومع

 ،شسمٕمض رىم٤مب سمٕمْمٙمؿ ييب يمٗم٤مًرا سمٕمدي شمرضمٕمقا ٓ» طمدي٨م اًمٖم٤مدي٦م أسمق يروي يمٞمػ إذ

 أر ومٚمؿ» اًمرواي٦م: ؾم٤مق أن سمٕمد احلدي٨م راوي إقمغم قمٌد ىم٤مل وًمذًمؽ قمًمر!؟ ي٘متؾ هق صمؿ

 ىمتؾ صمؿ ؾمٛمع، ُم٤م وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل ُمـ ؾمٛمع إٟمف ُمٜمف، قمٜمدي والًم٦م أسملم رضماًل 

 يدل وهذا ًمٕمًمر، اًمٖم٤مدي٦م أيب ىمتؾ زي٤مدة قمـ روايتف ذم أقمرض أمحد اإلُم٤مم وم٢من وهلذا ش.قمًمًرا

 قمٜمف ىم٤مل أمحد واإلُم٤مم شمّمح. وٓ ُمٜمٙمرة ًمٕمًمر( ي٦مهم٤مد أيب ىمتؾ )وهل اًمزي٤مدة هذه أن قمغم

 ذم احل٤مومظ قمٜمف ىم٤مل ؾمٕمد واسمـ .«طمج٦م وم٘مٞمف طم٤مومظ صم٘م٦م إئٛم٦م أطمد» :«اًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ

 .«وم٤موؾ صدوق» :«اًمت٘مري٥م»
طمدصمٜم٤م قمٌد اًمّمٛمد سمـ قمٌد اًمقارث )صم٘م٦م(، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م رسمٞمٕم٦م  ىم٤مل: أمحد، رواي٦م وإًمٞمٙمؿ

صمٜمل أيب )صدوق خيٓمئ(، قمـ أيب هم٤مدي٦م اجلٝمٜمل، ىم٤مل: سمـ يمٚمثقم )صدوق هيؿ(، ىم٤مل: طمد

ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس، إن دُم٤مءيمؿ وأُمقاًمٙمؿ »ظمٓمٌٜم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يقم اًمٕم٘م٦ٌم وم٘م٤مل: 

قمٚمٞمٙمؿ طمرام إمم أن شمٚم٘مقا رسمٙمؿ يمحرُم٦م يقُمٙمؿ هذا ذم سمٚمديمؿ هذا ذم ؿمٝمريمؿ هذا، أٓ هؾ 

، وأظمرضمف أيًْم٤م ُمـ )ُمًٜمد أمحد، رىمؿ: .«اًمٚمٝمؿ هؾ سمٚمٖم٧م؟»ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ. ىم٤مل:  «سمٚمٖم٧م؟ 

 (00ـمريؼ قمٗم٤من سمـ ُمًٚمؿ، قمـ رسمٞمٕم٦م، سمف. رىمؿ:

 ،(/ واًمٙمٜمك )إؾمًمء وُمًٚمؿ ،(/ ُمٕملم اسمـ )شم٤مريخ ُمٕملم اسمـ ذيمر وأُم٤م

 ُمـ ضم٤مءت صم٤مسمت٦مً  رواي٦مً  ٟمجد ومٚمؿ قمًمر، ىم٤مشمؾ سم٠مٟمف (/ واعمختٚمػ )اعم١مشمٚمػ واًمدارىمٓمٜمل

 .ًمقمٜمٝم اهلل ريض ًمٕمًمر اًمٖم٤مدي٦م أيب ىمتؾ قمغم شمدل صحٞمح ـمريؼ

 قمثًمن قمٜمف اهلل ريض ي٤مه سمـ قمًمر يِمتؿ يمٞمػ إذ ٟمٙم٤مرة، ُمـ خيٚمق ٓ اًم٘مّم٦م ؾمٞم٤مق إن صمؿ

 سح (/0) «اًمٙمؼمى اًمٓمٌ٘م٤مت» وذم .وؾمٓمقشمف إُمرشمف حت٧م اعمديٜم٦م ذم وهق قمٜمف اهلل ريض

 وهؾ ،«إن ٟمٕمثال هذا ًمٕمثًمن ومٌٞمٜم٤م أٟم٤م ذم ُمًجد ىم٤ٌمء إذ هق ي٘مقل: أٓ» وهقىمقًمف: اًمِمتؿ، سمٚمٗمظ

 قمًمر ظمػمِّ  ُم٤م» :وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل قمٜمف ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض وقمًمر ًمٚمرؿم٤مد، ُمٜم٤مٍف  إٓ هذا
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 وأمحد (،)رىمؿ: فُم٤مضم واسمـ (،)رىمؿ: اًمؽمُمذي رواه) .«أرؿمدمه٤م اظمت٤مر إٓ أُمريـ سملم

 (صحٞمح إؾمٜم٤مدهو ،(0)رىمؿ:
قمثًمن أو أطمًدا ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ٓ يٙمت٥م طمديثف، وقمٚمٞمف  يمؾ ُمـ ؿمتؿ»وىمد ىم٤مل اسمـ ُمٕملم: 

 (0)خمتٍم اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمْمٕمٗم٤مء، شمرمج٦م شمٚمٞمد سمـ ؾمٚمٞمًمن، ص .«ًمٕمٜم٦م اهلل واعمالئٙم٦م واًمٜم٤مس أمجٕملم

 اًمٖم٤مدي٦م وأسم٤م قمثًمن، ؿم٤مشمؿ قمًمرا أن ومٞمف: )اًمذي احلدي٨م صمٌقت ذم أن اًمٙمالم وظمالص٦م

 ومال وؾمٚمؿ، قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل صح٤مسم٦م قمداًم٦م ـاعمتٞم٘م إصؾ وأن ٓؾمٞمًم ا،ٟمٔمرً  قمًمر( ىم٤مشمؾ

 اًمْمٕمػ احلدي٨م وفم٤مهر يٕمدل يمٞمػ سمؾ صحتف، ذم ُمِمٙمقك سم٠مصمر إصؾ هذا قمـ يٕمدل

 واًمٜمٙم٤مرة
)أي: قمًمَر سمـ ي٤مه(.  «ىمد واهلل ىمتٚمٜم٤مه»وذم سمٕمض اًمرواي٤مت ىم٤مل قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص: 

(، )رىمؿ: «ح٤مسم٦مومْم٤مئؾ اًمّم»(، وذم )رىمؿ: «اًمًٜمـ اًمٙمؼمى»أظمرضمف اًمًٜم٤مئل ذم 

 «اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى»(، واسمـ ؾمٕمد ذم 0)رىمؿ: «ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م»قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم و
(/ واحل٤ميمؿ ذم ،)«رىمؿ: «اعمًتدرك( واسمـ قم٤ًميمر ذم ،)«شم٤مريخ دُمِمؼ» 
(/ :ُمـ ـمريؼ قمٌد اهلل سمـ قمقن، قمـ احلًـ ىم٤مل: ىم٤مل قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص )« إين ٕرضمق

ش ٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم٤مت يقم ُم٤مت وهق ُي٥م رضمال، ومٞمدظمٚمف اهلل اًمٜم٤مرأن ٓ يٙمقن اًم

اهلل أقمٚمؿ، أطمٌٜمل أم شم٠مًمٗمٜمل، وًمٙمٜم٤م ىمد يمٜم٤م »ىم٤مًمقا: ىمد يمٜم٤م ٟمراه ُيٌؽ، ىمد يم٤من يًتٕمٛمٚمؽ ىم٤مل: 

ىم٤مًمقا: ومذاك ىمتٞمٚمٙمؿ يقم صٗملم ش قمًمر سمـ ي٤مه»ىم٤مًمقا: ُمـ ذاك اًمرضمؾ؟ ىم٤مل: ش ٟمراه ُي٥م رضمال

 ش.ٚمٜم٤مهىمد واهلل ىمت»ىم٤مل: 

شم٤مريخ »(، واسمـ قم٤ًميمر ذم /) «اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى»وأظمرضمف أيًْم٤م اسمـ ؾمٕمد 

(، ُمـ ـمريؼ ضمرير سمـ طم٤مزم ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م احلًـ ىم٤مل: ىمٞمؾ ًمٕمٛمرو سمـ /) «دُمِمؼ

اًمٕم٤مص:  ىمد يم٤من رؾمقل اهلل ُيٌؽ ويًتٕمٛمٚمؽ ىم٤مل: ىمد يم٤من واهلل يٗمٕمؾ، ومال أدري أطم٥م أم 

رضمٚملم شمقذم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهق ُيٌٝمًم: شم٠مًمػ يت٠مًمٗمٜمل، وًمٙمٜمل أؿمٝمد قمغم 

صدىمتؿ واهلل، »قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد وقمًمر سمـ ي٤مه، ىم٤مًمقا: ومذاك واهلل ىمتٞمٚمٙمؿ يقم صٗملم ىم٤مل: 

 . «ًم٘مد ىمتٚمٜم٤مه
 ىمٚم٧م: هذا ُمرؾمؾ، وُمرؾمؾ احلًـ اًمٌٍمي أوٕمػ اعمراؾمٞمؾ.

ذم اعمرؾمالت  ًمٞمس»وىم٤مل أمحد: . «ُمرؾمؾ»: «اعمًتدرك»ىم٤مل اًمذهٌل ذم شمٚمخٞمص 
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 )اًمٙمٗم٤مي٦م ذمش. أوٕمػ ُمـ ُمرؾمالت احلًـ وقمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح؛ وم٢مهنًم يم٤مٟم٤م ي٠مظمذان قمـ يمؾ أطمد

ًمٞمس ذم اعمرؾمالت »: ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ: «شمدري٥م اًمراوي»وذم  (./قمٚمؿ اًمرواي٦م 

 (/0)شمدري٥م اًمراوي ش. أوٕمػ ُمـ احلًـ

وم٘م٤مشمؾ ؾمؾ ؾمٞمٗمف طمٜمل ىمتؾ قمًمر سمّمٗملم، وذم رواي٦م: أن ظمزيٛم٦م سمـ صم٤مسم٧م ريض اهلل قمٜمف 

(، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م يقٟمس، وظمٚمػ سمـ اًمقًمٞمد، ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م أسمق طمتك ىُمتِؾ. أظمرضمف أمحد )

ُمٕمنم )وٕمٞمػ(، قمـ حمٛمد سمـ قمًمرة سمـ ظمزيٛم٦م سمـ صم٤مسم٧م )جمٝمقل(، ىم٤مل: ُم٤م زال ضمدي، يم٤موم ٤م 

تِؾ. ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل ؾمالطمف يقم اجلٛمؾ طمتك ىُمتِؾ قمًمر سمّمٗملم، ومًؾَّ ؾمٞمٗمف، وم٘م٤مشمؾ طمتك ىمُ 

 .«شم٘متؾ قمًمرا اًمٗمئ٦م اًم٤ٌمهمٞم٦م »اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل: 
أسمق ُمٕمنم، هق ٟمجٞمح سمـ قمٌد اًمرمحـ وٕمٗمف اًم٘مٓم٤من واسمـ ُمٕملم وأسمق داود واًمٜم٤ًمئل 

 (/)ًم٤ًمن اعمٞمزان واسمـ قمدي. وىم٤مل أسمق زرقم٦م صدوق.

)شمٕمجٞمؾ .«يٙم٤مد يٕمرف ٓ»وحمٛمد سمـ قمًمرة سمـ ظمزيٛم٦م جمٝمقل؛ ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: 

 (/00اعمٜمٗمٕم٦م 

 وحمٛمد سمـ قمًمرة مل يِمٝمد اًم٘مّم٦م، ومحديثف هذا ُمٜم٘مٓمع.

وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: وأظمرج اسمـ أيب اًمّدٟمٞم٤م، قمـ حمٛمد سمـ أيب ُمٕمنم، قمـ أسمٞمف، ىم٤مل: 

سمٞمٜمًم احلج٤مج ضم٤مًمس إذ أىمٌؾ رضمؾ ي٘م٤مرب اخلٓم٤م. ومٚمًم رآه احلج٤مج ىم٤مل: ُمرطم٤ٌم سم٠ميب هم٤مدي٦م، 

يره، وىم٤مل: أٟم٧م ىمتٚم٧م اسمـ ؾمٛمّٞم٦م؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ. ىم٤مل: يمٞمػ صٜمٕم٧م؟ ىم٤مل: وأضمٚمًف قمغم ه

ومٕمٚم٧م يمذا ويمذا طمتك ىمتٚمتف، وم٘م٤مل احلج٤مج: ي٤م أهؾ اًمِم٤مم، ُمـ هه أن يٜمٔمر إمم رضمؾ ـمقيؾ 

اًم٤ٌمع يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومٚمٞمٜمٔمر إمم هذا، صمؿ ؾم٤مّره أسمق اًمٖم٤مدي٦م، وم٠ًمًمف ؿمٞمئ٤م، وم٠مسمك قمٚمٞمف، وم٘م٤مل أسمق 

ٟم٠ًمهلؿ ُمٜمٝم٤م ومال يٕمٓمقٟمٜم٤م، ويزقمؿ أين ـمقيؾ اًم٤ٌمع يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م،  اًمٖم٤مدي٦م: ٟمقـمئ هلؿ اًمدٟمٞم٤م صمؿ

أضمؾ، واهللَّ إن ُمـ رضؾمف ُمثؾ أطمد، وومخذه ُمثؾ َوِرىم٤من )ضمٌؾ سملم اعمديٜم٦م وُمٙم٦م(، وجمٚمًف ُم٤م 

 (/0)اإلص٤مسم٦م سملم اعمديٜم٦م واًمّرسمذة ًمٕمٔمٞمؿ اًم٤ٌمع يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م. 

ُمع وٕمٗمف، وذم هذه اًمزي٤مدة  ىمٚم٧م: وهذا ُمٜم٘مٓمع، وأسمق ُمٕمنم ومٞمف شمِمٞمع»ىم٤مل اسمـ طمجر: 

 (/0)اإلص٤مسم٦م  .«شمِمٜمٞمع صٕم٥م

ٓؿمؽ أن »وُٟمٜمٝمل اًمٙمالم سمًم ىم٤مًمف اًمِمٞمخ حمٛمد هومراز صٗمدر رمحف اهلل.ىم٤مل اًمِمٞمخ: 

ومٚمؿ ي٘متٚمقا  ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف وأصح٤مسمف واًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام سمرآء ُمـ ىمتؾ قمًمر ريض اهلل قمٜمف.
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ويمؾ ذًمؽ ُمـ ومٕمالت اسمـ ؾم٤ٌم ومج٤مقمتف، ممـ يم٤مٟمقا ، ...يم٤مٟمقا سمٖم٤مة أو دقم٤مًة إمم اًمٜم٤مر قمًمرا، وٓ

قمقن اإلؾمالم سمٚم٤ًمهنؿ، ويٜم٘مْمقن اإلؾمالم قمروة قمروة ُمـ اًمداظمؾ،...ومل يٙمـ أطمد ُمـ  يدَّ

يم٤من اًم٘متٚم٦م يمٚمٝمؿ ُمـ إذار واعمٗمًديـ جيتثقن  ٤م أو داقمًٞم٤م إمم اجلٜم٦م؛ سمؾىمتٚم٦م قمًمر صح٤مسمٞم  

أو ريض اهلل قمٜمف  تَِؾ ريض اهلل قمٜمف سم٠مُمر ُمٕم٤موي٦م ا وٓ ىمُ ضمذور اإلؾمالم. ومٚمؿ ي٘متؾ صح٤ميب قمًمرً 

 . «رو٤مه
هذه » ؾم٤مق اًمِمٞمخ حمٛمد صٗمدر رمحف اهلل أدًم٦م وؿمقاهد وىمرائـ قمغم ذًمؽ صمؿ ىم٤مل:

اًم٘مرائـ واًمِمقاهد اًمداظمٚم٦م واخل٤مرضم٦م شمٌلم سمجالء أن ىم٤مشمؾ قمًمر مل يٙمـ ُمٕم٤موي٦م وضمٞمِمف 

اعمٕم٤مدي٦م ًمإلؾمالم وأهٚمف، واؾمتًمشمقا  اًمِم٤مُمل، أو أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م؛ سمؾ مج٤مقم٦م اسمـ ؾم٤ٌم اًمنميرة،

)ُم٤ٌمطم٨م رضوري٦م ُمـ صحٞمح اًمٌخ٤مري، ُمـ إوم٤مدات ؿمٞمخ احلدي٨م حمٛمد هومراز صٗمدر،ص  .«ذم اًم٘مْم٤مء قمغم اإلؾمالم

- .) 

 توضقح مراد ابن طؿر باـػئة اـباؼقة: 

مل أضمد آؾمی قمٚمی رء إٓ أين مل أىم٤مشمؾ اًمٗمئ٦م » ىم٤مل اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمًم:إيراد: 

 دًم٧م هذه اًمرواي٦م قمغم أن مج٤مقم٦م ُمٕم٤موي٦م يم٤مٟم٧م اًم٤ٌمهمٞم٦م.  .شهمٞم٦م ُمع قمكماًم٤ٌم

 :روي قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر أٟمف وصػ صمالث مج٤مقم٤مت سم٤مًمٗمئ٦م اًم٤ٌمهمٞم٦م اجلواب:

- .مج٤مقم٦م قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم  

- .مج٤مقم٦م احلج٤مج. ومل يًؿ اسمـ قمٛمر احلج٤مج  

- ،مج٤مقم٦م ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل  ومحٛمٚمٝم٤م اًمٌٕمض قمغم مل يرد ُمٜمف شمقوٞمح ًمٚمجًمقم٦م اًمث٤مًمث٦م

وىم٤مم قمكم  اًمتل اشمٗم٘مقا قمغم سمٖمٞمٝم٤م وظمروضمٝم٤م. ،ّمحٞمح أن اعمراد سمف مج٤مقم٦م اخلقارجواًم قمٜمف،

 ريض اهلل قمٜمف سمٛم٘م٤موُمتٝم٤م. 

-  :ُم٤م وضمدت ذم »اًمزهري: قمـ محزة سمـ قمٌد اهلل، ىم٤مل: أىمٌؾ اسمـ قمٛمر قمٚمٞمٜم٤م، وم٘م٤مل

٤مشمؾ هذه اًمٗمئ٦م اًم٤ٌمهمٞم٦م يمًم أُمرين ٟمٗمز ؿمٞمئ٤م ُمـ أُمر هذه إُم٦م، ُم٤م وضمدت ذم ٟمٗمز ُمـ أن أىم

اسمـ اًمزسمػم، سمٖمك قمغم ه١مٓء اًم٘مقم، وم٠مظمرضمٝمؿ ُمـ »ىمٚمٜم٤م: وُمـ شمرى اًمٗمئ٦م اًم٤ٌمهمٞم٦م؟ ىم٤مل: ش. اهلل

 (/)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ش.دي٤مرهؿ، وٟمٙم٨م قمٝمدهؿ

دًم٧م هذه اًمرواي٦م قمغم أن قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمًم يم٤من يٕمد مج٤مقم٦َم قمٌد اهلل سمـ 
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يمًم ذمَّ قمٌد اهلل سمـ » وىم٤مل اًمِمٞمخ يمٗم٤مي٧م اهلل اًمًٜم٤مسمكم: ويتٛمٜمك اًم٘مت٤مل وده٤م. سم٤مهمٞم٦م.اًمزسمػم ومئ٦م 

، وقمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اهلل قم٤ٌمس، وقمٌد اهلل سمـ قمٛمر، وضمٜمدب سمـ قمٌد اهلل

يض وروي أن قمٌد اهلل سمـ قمٛمر يم٤من يٕمد اسمـ اًمزسمػم ر قمٜمٝمؿ ُمقىمَػ اسمـ اًمزسمػم ريض اهلل قمٜمٝمًم.

، ويت٠مؾمػ قمغم قمدم ىمت٤مًمف ودهؿ؛ ٕن اًم٘مت٤مل ود اًمٌٖم٤مة ُم٠مُمقر وأصح٤مسمف ومئ٦م سم٤مهمٞم٦ماهلل قمٜمٝمًم 

٤م. واقمٚمؿ أن ُم٤م يم٤من يتٛمٜم٤مه قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل وطمٙمك ذًمؽ اإلُم٤مم اًمذهٌل أيًْم  سمف.

وىم٤مل قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمًم طملم  ىم٤مم سمف أهؾ اًمِم٤مم. -ذًمؽ اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ–قمٜمٝمًم 

ه٤م ُٕ أُم٤م »  سمـ اًمزسمػم ؿمٝمٞمدا:سمٚمٖمف ىمتُؾ قمٌد اهلل ٦ٌم َأْٟم٧َم أذُّ ٦ٌم ظَمػْمٌ واهلل ُٕمَّ )صحٞمح ُمًٚمؿ، ش.ُمَّ

 (. -ص  )طم٤مدصم٦م يمرسمالء واعمٙمٞمدة اًم٤ًٌمئٞم٦م، (رىمؿ:

- ،ويم٤من قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمًم  اٟمدًمٕم٧م اًمٗمتٜم٦م قمغم قمٝمد احلج٤مج أي٤مم احل٩م

سمٚمغ ذًمؽ احلج٤مَج ومٕم٤مد اسمـ  ؿ ُمروف،وشمٗم٤مىم ومجرح، وم٠مص٤مسمف ؾمٝمؿ ومج٠مة، طم٤مضم٤م طمٞمٜمئذ،

أٟم٧م  وم٘م٤مل اسمـ قمٛمر: ا.٤م ؿمديدً ًمٕم٤مىمٌتف قم٘م٤مسمً  ًمققمٚمٛم٧م َُمـ ضمرطمؽ، قمٛمرريض اهلل قمٜمٝمًم، وىم٤مل:

   وأدظمٚمتف إمم احلرم. ومحٚم٧م اًمًالح ذم أي٤مم احل٩م. اًمذي ضمرطمتٜمل،

ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد: أظمؼمٟم٤م يزيد سمـ ه٤مرون، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م اًمٕمقام سمـ طمقؿم٥م، ىم٤مل: طمدصمٜمل 

اًمٕم٤مُمري، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم، ىم٤مل: عم٤م أص٤مب اسمـ قمٛمر اخلٌؾ اًمذي أص٤مسمف سمٛمٙم٦م ومرُمل قمٞم٤مش 

طمتك أص٤مب إرض ومخ٤مف أن يٛمٜمٕمف إمل، وم٘م٤مل: ي٤م اسمـ أم اًمدمه٤مء اىمض يب اعمٜم٤مؾمؽ. ومٚمًم 

اؿمتد وضمٕمف سمٚمغ احلج٤مج وم٠مشم٤مه يٕمقده ومجٕمؾ ي٘مقل: ًمق أقمٚمؿ ُمـ أص٤مسمؽ ًمٗمٕمٚم٧م وومٕمٚم٧م. ومٚمًم 

ٌتٜمل. محٚم٧م اًمًالح ذم يقم ٓ ُيٛمؾ ومٞمف اًمًالح. ومٚمًم ظمرج احلج٤مج، أيمثر قمٚمٞمف ىم٤مل: أٟم٧م أص

اهلقاضمر، وُمٙم٤مسمدة اًمٚمٞمؾ، وأٓ أيمقن  ٛم٠مِ ٤م آؾمك ُمـ اًمدٟمٞم٤م إٓ قمغم صمالث: فمىم٤مل اسمـ قمٛمر: ُم

، ط: دار ص٤مدر، سمػموت، وإؾمٜم٤مده /)اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ٓسمـ ؾمٕمد ش. ىم٤مشمٚم٧م هذه اًمٗمئ٦م اًم٤ٌمهمٞم٦م اًمتل طمٚم٧م سمٜم٤م

 صحٞمح(

عم٤م اطمتي اسمـ قمٛمر، ىم٤مل: ُم٤م آؾمك قمغم رء » ٕمالُم٦م اًمذهٌل هذه اًمرواي٦م سمٚمٗمظ:ؾم٤مق اًم

اهلقاضمر، وُمٙم٤مسمدة اًمٚمٞمؾ، وأين مل أىم٤مشمؾ اًمٗمئ٦م اًم٤ٌمهمٞم٦م اًمتل ٟمزًم٧م  ُمـ اًمدٟمٞم٤م إٓ قمغم صمالث: فمٛم٠مِ 

 (/)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ش. يٕمٜمل: احلج٤مج-سمٜم٤م 

 يم٤من يٕمد مج٤مقم٦م احلج٤مج ومئ٦م سم٤مهمٞم٦م. ريض اهلل قمٜمٝمًم وىمٞمؾ: شمٗمٞمد هذه اًمرواي٦م أن اسمـ قمٛمر

يمًم مل يٍمح اسمـ قمٛمر  وًمٙمـ مل يٍمح سم٤مؾمؿ احلج٤مج ذم هذه اًمرواي٦م اًمٕمالُم٦م اًمذهٌل أو همػمه،
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٤م وفم٤معم٤م عم٤م يم٤من ُمٕمف؛ سمؾ يم٤من اسمـ قمٛمر ُمع احلٙمقُم٦م ٤م. ومٚمقيم٤من اسمـ قمٛمر يٕمد احلج٤مج سم٤مهمٞمً أيًْم 

 ويراقمل اًمٌٞمٕم٦م قمٚمٞمٝم٤م. ، اًمتل يٛمثٚمٝم٤م احلج٤مج

قمدة رواي٤مت ختص ىمّم٦م اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمًم واحلج٤مج اعمذيمقرة،  ؾم٤مق اسمـ ؾمٕمد

ُم٤م أضمدين آؾمی قمٚمی رء ُمـ أُمر اًمدٟمٞم٤م إٓ أين مل » صمؿ طمٙمك ىمقل اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمًم:

 . وإؾمٜم٤مده ُمٜم٘مٓمع سملم طمٌٞم٥م واسمـ قمٛمر(/)اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمی ٓسمـ ؾمٕمد ش. أىم٤مشمؾ اًمٗمئ٦م اًم٤ٌمهمٞم٦م

قمـ طمٌٞم٥م سمـ أيب صم٤مسم٧م، قمـ  «ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء» واي٦م ذمذيمر اًمٕمالُم٦م اًمذهٌل هذه اًمر

 وإؾمٜم٤مده صحٞمح.  ،ومٝمق ُمتّمؾ قمـ اسمـ قمٛمر. ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم،

- ،ح ُمراد اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمًم سم٤مًمٗمئ٦م اًم٤ٌمهمٞم٦م إٓ أن  واًمرواي٦م اًمث٤مًمث٦م اًمتل مل شمقوِّ

 اًم٘مرائـ شم١ميمد أن اًمٗمئ٦م اًم٤ٌمهمٞم٦م هؿ اخلقارج. 

ُم٤م »، قمـ طمٌٞم٥م سمـ أيب صم٤مسم٧م، قمـ اسمـ قمٛمر، ىم٤مل: ، قمـ ومٓمر سمـ ظمٚمٞمٗم٦ميؽقمـ ذ

 ()اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين، رىمؿ:ش.أضمدين آؾمی قمٚمی رء إٓ أين مل أىم٤مشمؾ اًمٗمئ٦م اًم٤ٌمهمٞم٦م ُمع قمكم

 .شـ اًمٜم٤مس ُمـ يًتْمٕمٗمفويم٤من صم٘م٦م إن ؿم٤مء اهلل. وُم» ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد ذم ومٓمر سمـ ظمٚمٞمٗم٦م:

 (/)اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمی 

ظمالص٦م اًم٘مقل ومٞمف » ذيؽ سمـ قمٌد اهلل: وؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط ذمٞمخ سمِم٤مر قمقاد وىم٤مل اًمِم

أٟمف يتٕملم شمتٌع ُم٤م شمقسمع قمٚمٞمف، وم٢مٟمف خي٤مف أن يٙمقن وٕمٞمًٗم٤م قمٜمد اًمتٗمرد ًمًقء طمٗمٔمف وهمٚمٓمف، ومل 

 (/)حترير شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م  ․شُيت٩م سمف ُمًٚمؿ، وإٟمًم أظمرج ًمف ذم اعمت٤مسمٕم٤مت

سمـ ه٤مرون، قمـ قمٌد اهلل سمـ طمٌٞم٥م سمـ  قمـ ؾمٜم٤من ا آظمر هلذا احلدي٨م:ذيمر اًمٓمؼماين إؾمٜم٤مدً 

أيب صم٤مسم٧م، قمـ أسمٞمف، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اسمـ قمٛمر ي٘مقل: ُم٤م آؾمی قمٚمی رء وم٤مشمٜمل إٓ اًمّمقم 

)اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين، ش. واًمّمالة، وشَمْريمل اًمٗمئ٦َم اًم٤ٌمهمٞم٦م أٓ أيمقن ىم٤مشمٚمتٝم٤م، واؾمتِ٘م٤مًمتل قمٚمٞم ٤م اًمٌٞمٕم٦مَ 

 (رىمؿ:

ٗمف ُيٞمی » ؾمٜم٤من سمـ ه٤مرون: ط ذمىم٤مل اًمِمٞمخ سمِم٤مر قمقاد وؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤو وٕمٞمػ،وٕمَّ

ا، يروي  سمـ ُمٕملم، وأسمق داود، واًمٜم٤ًمئل، واًم٤ًمضمل، واسمـ طم٤ٌمن، وىم٤مل: ُمٜمٙمر احلدي٨م ضمد 

 (/)حترير شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ش.اعمٜم٤ميمػم قمـ اعمِم٤مهػم...

رواه اًمٓمؼماين » :«جمٛمع اًمزوائد» وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم ،ة وٕمٗم٤مءاووذم إؾمٜم٤مدي اًمٓمؼماين ر

 (/)جمٛمع اًمزوائد ش. ، وأطمُده٤م رضم٤مًُمف رضم٤مُل اًمّّمحٞمحسم٠مؾم٤مٟمٞمدَ 
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هذه  «ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء» واًمٕمالُم٦م اًمذهٌل ذم، «آؾمتٞمٕم٤مب» وذيمر اسمـ قمٌد اًمؼم ذم

  :اًمرواي٦م سم٢مؾمٜم٤مد آظمر وهق ُمتّمؾ وصحٞمح

طمدصمٜم٤م أسمق أمحد، طمدصمٜم٤م قمٌد اجل٤ٌمر سمـ اًمٕم٤ٌمس، قمـ أيب اًمٕمٜمٌس، قمـ أيب سمٙمر سمـ أيب   

ُم٤م آؾمی قمٚمی رء إٓ شمريمل ىمت٤مل اًمٗمئ٦م اًم٤ٌمهمٞم٦م ُمع »ل: ؾمٛمٕم٧م اسمـ قمٛمر ي٘مقل: اجلٝمؿ، ىم٤م

 (/ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  ./)آؾمتٞمٕم٤مب ش. قمكم

شمقوح  وًمٙمٜمٝم٤م ٓ أؾم٤مٟمٞمد أظمرى هلذه اًمرواي٦م، «آؾمتٞمٕم٤مب» وذيمر اسمـ قمٌد اًمؼم ذم

 . «اخلقارج»اعمراد هب٤م  وهذه إًمٗم٤مظ ص٤مرظم٦م سم٠من اجلًمقم٦م اًمتل أراد اسمـ قمٛمر سم٤مًمٗمئ٦م اًم٤ٌمهمٞم٦م،

ؿان طذ احلق،  ريض اهلل طـه ااالستدالل برواية حذيػة طذ أن طؾق  

 ومعارضقه ؿاكوا طذ اـباصل، واجلواب طـفا: 

اٟمٔمروا اًمٗمرىم٦م اًمتل شمدقمق إًمی أُمر قمكم ريض اهلل قمٜمف » ىم٤مل طمذيٗم٦م ريض اهلل قمٜمف: إيراد:

 رضم٤مًمف صم٘م٤مت(  :/وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد ․0)ُمًٜمد اًمٌزار، رىمؿ:․شوم٤مًمزُمقه٤م، وم٢مهن٤م قمٚمی اهلدی

 ٤م ريض اهلل قمٜمف يم٤من قمغم احلؼ، وُمٕم٤مروٞمف قمغم اًم٤ٌمـمؾ. دًم٧م هذه اًمرواي٦م قمغم أن قمٚمٞم  

طمدصمٜم٤م أمحد سمـ ُيٞمك اًمٙمقذم، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م  ػ، وؾمٜمده هٙمذا:ٞمإؾمٜم٤مده وٕم اجلواب:

د اًمرمحـ، قمـ زيد سمـ وه٥م، أسمق هم٤ًمن، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م قَمْٛمرو سمـ طمري٨م، قمـ ـم٤مرق سمـ قمٌ

ىم٤مل: سمٞمٜمًم ٟمحـ طمقل طمذيٗم٦م إذ ىم٤مل: يمٞمػ أٟمتؿ وىمد ظمرج أهؾ سمٞم٧م ٟمٌٞمٙمؿ ذم ومئتلم ييب 

سمٕمْمٙمؿ وضمقه سمٕمض سم٤مًمًٞمػ؟ وم٘مٚمٜم٤م: ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل وإن ذًمؽ ًمٙم٤مئـ؟ ىم٤مل: أي واًمذي سمٕم٨م 

دريمٜم٤م ذًمؽ حمٛمًدا سم٤محلؼ أن ذًمؽ ًمٙم٤مئـ. وم٘م٤مل سمٕمض أصح٤مسمف: ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل ومٙمٞمػ ٟمّمٜمع إن أ

ش. اًمزُم٤من؟ ىم٤مل: اٟمٔمروا اًمٗمرىم٦م اًمتل شمدقمق إمم أُمر قمكم ريض اهلل قمٜمف وم٤مًمزُمقه٤م وم٢مهن٤م قمغم اهلدى

 (0)ُمًٜمد اًمٌزار، رىمؿ:

وىمد ظمرج أهؾ » ويٗمٞمد ىمقًمف: (/0زانٞم)ًم٤ًمن اعم جمٝمقل. ذم إؾمٜم٤مده قمٛمرو سمـ طمري٨م،

طمرب اجلٛمؾ، ٓ إمم طمرب أن طمذيٗم٦م أؿم٤مر إمم ش سمٞم٧م ٟمٌٞمٙمؿ صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ومئتلم

  ٕن ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف ًمٞمس ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م. صٗملم؛

ومٝمؾ يم٤مٟمقا قمغم  ٤م،صمؿ إن ُمـ اًمدقم٤مة إمم قمكم ريض اهلل قمٜمف ىمتٚم٦م قمثًمن ريض اهلل قمٜمف أيًْم 

 ؟ ٟمٕمؿ يم٤من قمكم قمغم احلؼ سم٢مزاء اخلقارج وهق واوح وُمٜمّمقص قمٚمٞمف. هدى



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 واـشتم:  بلكه أمر باـسب ريض اهلل طـه اهتام معاوية

« ي٦مٓمح٤مواًمٕم٘مٞمدة اًم حإفمٝم٤مر اًمٕم٘مٞمدة اًمًٜمٞم٦م سمنم» اهتؿ اًمِمٞمُخ قمٌد اهلل اهلرري ذم
ا ُمٕم٤موي٦َم ريض اهلل قمٜمف سم٠مٟمف يم٤من ي٠مُمر ؾمٕمدً  «صحٞمحف» سمٜم٤مء قمغم ُم٤مرواه ُمًٚمؿ ذم ()ص

قمـ قم٤مُمر سمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص، قمـ أسمٞمف ىم٤مل:  ريض اهلل قمٜمف سم٠من ي٥ًم قمٚمٞم٤م ريض اهلل قمٜمف:

)صحٞمح ُمًٚمؿ، رىمؿ:  ش.٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ؾمٕمًدا وم٘م٤مل: ُم٤م ُمٜمٕمؽ أن شم٥ًم أسم٤م اًمؽماب؟...أُمر ُمٕم٤موي

0) 

 اجلواب: 

شمٗمٞمد هذه اًمرواي٦م إٓ أن ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف ؾم٠مل ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ريض اهلل قمٜمف  ٓ

ًَّ » صمؿ إن قمـ اُمتٜم٤مقمف قمـ ؾم٥م قمكم ريض اهلل قمٜمف. ٤مٍن سمؾ ًمف ُمٕم  قمغم اًمِمت٤مم،يٓمٚمؼ دائًًم  ٓ «٥ماًم

ىم٤مل أسمقذر ريض اهلل  وإقمج٤مب اعمرء سمرأيف وختٓمئ٦م رأي همػمه. وآقمؽماض، اًمتٕمٞمػم، : ُمٜمٝم٤م:قمدة

ىم٤مل أسمق ذر ريض  وقمؼم قمٜمف سم٤مًم٥ًم، ا ًمف: ي٤م اسمـ اًمًقداء.قمٜمف ذات ُمرة ًمٌٕمض اًمّمح٤مسم٦م شمٕمٞمػمً 

 (0)صحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ: ش.إين ؾم٤مسم٧ٌم رضمال ومٕمػمشمف سم٠مُمف...» اهلل قمٜمف:

ٓ يًتٚمزم أُمر ُمٕم٤موي٦م سم٤مًم٥ًم، سمؾ ؾم١مال قمـ  هذا» ـم٤مهر اًمٗمتٜمل: ىم٤مل اًمٕمالُم٦م حمٛمد

أو همػم ذًمؽ، أو اعمٕمٜمی ُم٤م ُمٜمٕمؽ أن ختٓمئف ذم  ،أو إضمالل ،ؾم٥ٌم اُمتٜم٤مقمف قمٜمف أٟمف شمقرع

 ،واًم٘م٤ميض قمٞم٤مض ،وهذا ُم٤م محٚمف قمٚمٞمف اًمٕمالُم٦م اًمٜمقوي .(/)جمٛمع سمح٤مر إٟمقارش. اضمتٝم٤مده

 (/0يمًمل اعمٕمٚمؿ . إ/)ذح اًمٜمقوي قمٚمی ُمًٚمؿوهمػممه٤م.

أو يم٤من ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف يريد أن يًٛمع  ُمـ ؾمٕمد ريض اهلل قمٜمف سمٕمض ومْم٤مئؾ قمكم 

٤م ًمٞمٕمٚمؿ ُم٤م جيٞم٥م سمف ؾمٕمد ؾم٠مًمف اُمتح٤مٟمً  :أي ،-قمكم ريض اهلل قمٜمف –وُمقىمٗمف ُمٜمف  ريض اهلل قمٜمف،

إذيمٞم٤مء  وُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف ُمـ ريض اهلل قمٜمف. ويم٤من ؾمٕمد ريض اهلل قمٜمف ممـ اقمتزل اًمٗمتٜم٦م،

أٟم٧م قمغم » ىم٤مل ذات ُمرة ٓسمـ قم٤ٌمس قمغم ؾمٌٞمؾ اعمزاح:ُم٤م  وُمثٚمف ُي٥م أن يٕمٚمؿ رأي اًمٜم٤مس.

؟ وٓ قمغم ُمٚم٦م قمثًمن، أٟم٤م قمٚمی ُمٚم٦م رؾمقل اهلل صٚمی » وم٘م٤مل اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمف:، شُمٚم٦م قمكمٍّ

آٟمتّم٤مر ًمٚمّمح٥م وأٓل ُمـ  واٟمٔمر: ․)ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ  اًمًٜم٦م واجلًمقم٦م، ًمالًمٙم٤مئل، رىمؿ:ش.اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 (اومؽماء ات اًمًًموي اًمْم٤مل، ص

وقمـ أيب ىمٌٞمؾ، قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من، أٟمف صٕمد اعمٜمؼم يقم اجلٛمٕم٦م وم٘م٤مل قمٜمد ظمٓمٌتف: 

وُمـ ؿمئٜم٤م ُمٜمٕمٜم٤مه، ومٚمؿ جيٌف أطمد، ومٚمًم يم٤من  ،٤م أقمٓمٞمٜم٤مهئٜمإٟمًم اعم٤مل ُم٤مًمٜم٤م، واًمٗملء ومٞمئٜم٤م، ومٛمـ ؿم
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ٚمؿ جيٌف أطمد، ومٚمًم يم٤من اجلٛمٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ىم٤مل ُمثؾ ُم٘م٤مًمتف، وم٘م٤مم إًمٞمف اجلٛمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ىم٤مل ُمثؾ ذًمؽ، وم

ف رضمؾ ممـ طمي اعمًجد، وم٘م٤مل: يمال، إٟمًم اعم٤مل ُم٤مًمٜم٤م واًمٗملء ومٞمئٜم٤م، ومٛمـ طم٤مل سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜم

زل ُمٕم٤موي٦م وم٠مرؾمؾ إمم اًمرضمؾ وم٠مدظمٚمف وم٘م٤مل اًم٘مقم: هٚمؽ اًمرضمؾ، طم٤ميمٛمٜم٤مه إمم اهلل سم٠مؾمٞم٤مومٜم٤م، ومٜم

ُمٕمف قمغم اًمنير، وم٘م٤مل ُمٕم٤موي٦م ًمٚمٜم٤مس: إن هذا اًمرضمؾ أطمٞم٤مين صمؿ دظمؾ اًمٜم٤مس ومقضمدوا اًمرضمؾ 

ؾمٞمٙمقن أئٛم٦م ُمـ سمٕمدي ي٘مقًمقن »أطمٞم٤مه اهلل، ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل: 

 ، وإين شمٙمٚمٛم٧م أول مجٕم٦م ومٚمؿ يرد قمكمَّ شوٓ يرد قمٚمٞمٝمؿ، يت٘م٤ممحقن ذم اًمٜم٤مر يمًم شمت٘م٤مطمؿ اًم٘مردة

أطمد، وم٘مٚم٧م ذم   اجلٛمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ومٚمؿ يرد قمكمَّ أطمد، ومخِمٞم٧م أن أيمقن ُمٜمٝمؿ، صمؿ شمٙمٚمٛم٧م ذم

، وم٠مطمٞم٤مين أطمٞم٤مه ٟمٗمز: إين ُمـ اًم٘مقم، صمؿ شمٙمٚمٛم٧م ذم اجلٛمٕم٦م اًمث٤مًمث٦م وم٘م٤مم هذا اًمرضمؾ ومرد قمكمَّ 

ورضمقت أن ٓ جيٕمٚمٜمل »، وزاد أسمق يٕمغم ىمقًمف: . وُمًٜمد أيب يٕمغم، رىمؿ://)اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين، رىمؿ:اهلل. 

(: رواه اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم وآوؾمط وأسمق /. وىم٤مل  اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد )واعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م، رىمؿ:ش. اهلل ُمٜمٝمؿ

 يٕمغم ورضم٤مًمف صم٘م٤مت(

إٟمًم اعم٤مل ُم٤مًمٜم٤م، واًمٗملء ومٞمئٜم٤م، » دًم٧م هذه اًمرواي٦م قمغم أن ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف مل ي٘مؾ:

 وم٠مصمٜمك قمغم ُمـ قم٤مروف واٟمت٘مده، س،إٓ اُمتح٤مٟم٤م ًمٚمٜم٤م «ومٛمـ ؿم٤مء أقمٓمٞمٜم٤مه وُمـ ؿمئٜم٤م ُمٜمٕمٜم٤مه

 وأضمٚمًف ُمٕمف وأيمرُمف. 

وأُم٤م ُمٕم٤مُمٚم٦م ُمٕم٤موي٦م ُمع أهؾ  صمؿ إن اًم٥ًم سملم اًمّمح٤مسم٦م مم٤م يٜم٤مذم ُمٙم٤مٟمتٝمؿ ُمـ اًمّمح٦ٌم.

ومٞم٘مقل أسمق طمٜمٞمٗم٦م  اًمٌٞم٧م سم٤مٕظمالق احلًٜم٦م وم٘مد أصمٜمك قمٚمٞمٝم٤م سمذًمؽ اعم١مرظمقن اًمِمٞمٕم٦م أٟمٗمًٝمؿ،

ر احلًـ وٓ يىم٤مًمقا: ومل » :«٤ٌمر اًمٓمقالإظم»ذم  -أطمد ىمدُم٤مء اعم١مرظملم اًمِمٞمٕم٦م -اًمديٜمقري

٤م مم٤م يم٤من احلًلم ـمقل طمٞم٤مة ُمٕم٤موي٦م ُمٜمف ؾمقًءا ذم أٟمٗمًٝمًم وٓ ُمٙمروًه٤م، وٓ ىمٓمع قمٜمٝمًم ؿمٞمئً 

 ()إظم٤ٌمر اًمٓمقال، صش. ذط هلًم، وٓ شمٖمػم هلًم قمـ سمر

فمٝمر  هلل َدرُّ اسمـ هٜمد وًمٞمٜم٤م قمنميـ ؾمٜم٦م ومًم آذاٟم٤م قمٚمی» ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمًم:و

ش. ُمٜمؼم وٓ سم٤ًمط، صٞم٤مٟم٦ًم ُمٜمف ًمٕمروف وأقمراوٜم٤م، وًم٘مد يم٤من ُيًـ صٚمتٜم٤م وي٘ميض طمقائجٜم٤م

 (/)أٟم٤ًمب إذاف ًمٚمٌالذري 

وىمد يم٤من يراه أومْمؾ ُمـ  ويمٞمػ ي٠مُمر ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف سم٥ًم قمكم ريض اهلل قمٜمف،

ُمٜمل وأطمؼ  إين ٕقمٚمؿ أٟمف أومْمؾ» وم٘م٤مل ٕيب ُمًٚمؿ اخلقٓين ذم قمكم ريض اهلل قمٜمف: ٟمٗمًف.

 (/0وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  ./0وشم٤مريخ اإلؾمالم ًمٚمذهٌل  ./)ومتح اًم٤ٌمري  .شسم٤مُٕمر

إٟمِؽ ٓ » سمٚمغ ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف اؾمتِمٝم٤مُد قمكم ريض اهلل قمٜمف ومٌٙمك وىم٤مل ٕهٚمف:
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 (/0)اًمٌداي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م ش. شمدريـ ُم٤م وم٘مد اًمٜم٤مس ُمـ اًمٗمْمؾ واًمٗم٘مف واًمٕمٚمؿ

٤م ريض اهلل قمٜمف ذم طمرب صٗملم ومًم سم٤مًمف يًٌف ٦م ريض اهلل قمٜمف قمٚمٞم  وُم٤مدام مل ي٥ًم ُمٕم٤موي

 سمٕمد ووم٤مشمف؟! 

كسبة ختطئة اجتفاد معاوية ريض اهلل طـه وإبطاـه وإكؽاره وبغقه إغ اإلمام 

 أيب احلسن األشعري: 

)ص  «إفمٝم٤مر اًمٕم٘مٞمدة اًمًٜمٞم٦م سمنمح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م» طمٙمك اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اهلرري ذم

يم٤من ظمروج ُمٕم٤موي٦م قمغم قمكم ريض اهلل  ًمّم٤مطمٌف اسمـ ومقرك: «ت إؿمٕمريُم٘م٤مٓ» ( قمـ

يم٤من ي٘مقل )أي: أسمق احلًـ إؿمٕمري( ذم طمرب » ٤م.ا وسمٖمٞمً  وُمٜمٙمرً ٤م، وسم٤مـماًل ٤م ظم٤مـمئً قمٜمف ظمروضًم 

ُمٕم٤موي٦م: إٟمف يم٤من سم٤مضمتٝم٤مد ُمٜمف، وإن ذًمؽ يم٤من ظمٓم٠م وسم٤مـمال وُمٜمٙمًرا وسمٖمًٞم٤م قمغم ُمٕمٜمك أٟمف ظمروج 

ٜمٞم٦م سمنمح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م، ص)إفمٝم٤مر اًمٕم٘م ش.قمـ إُم٤مم قم٤مدل ًُّ  (ٞمدة اًم

وم٢مٟمف رمحف اهلل ىم٤مل  يّمح ٟم٦ًٌم هذا اًمٜمص إمم اإلُم٤مم أيب احلًـ إؿمٕمري رمحف اهلل، وٓ

ُمـ أهؾ آضمتٝم٤مد، وىمد ؿمٝمد هلؿ  ٝمؿويمٚم» :«اإلسم٤مٟم٦م ذم أصقل اًمدي٤مٟم٦م» ذم هن٤مي٦م آظمر شمّم٤مٟمٞمٗمف:

ٚمی أنَّ يمٚمٝمؿ يم٤مٟمقا قمٚمی احلؼ ذم اًمٜمٌل صٚمی اهللُ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مجلٜم٦م، واًمِمٝم٤مدة شمدل قم

اضمتٝم٤مدهؿ، ويمذًمؽ ُم٤م ضمری سملم قمكم وُمٕم٤موي٦م يم٤من قمٚمی شم٠مويؾ واضمتٝم٤مد، ويمؾ اًمّمح٤مسم٦م أئٛم٦م 

ٌَّدٟم٤م سمتقىمػمهؿ  ُم٠مُمقٟمقن همػم ُمتٝمٛملم ذم اًمديـ، وىمد أصمٜمك اهلل ورؾمقًمف قمغم مجٞمٕمٝمؿ، وشمٕم

)اإلسم٤مٟم٦م  ش.ف مجٞمٕمٝمؿريض اهلل قمٜم وشمٕمٔمٞمٛمٝمؿ وُمقآهتؿ واًمتؼمي ُِمـ يمؾ ُمـ يٜم٘مص أطمًدا ُمٜمٝمؿ،

 ، ط: ُمٙمت٦ٌم دار اًمٌٞم٤من، دُمِمؼ(.0قمـ أصقل اًمدي٤مٟم٦م، ص

وىم٤مم  رؾم٤مًم٦م اًمديمتقراه، «اإلسم٤مٟم٦م» قمٛمؾ ص٤مًمح سمـ ُم٘مٌؾ سمـ قمٌد اهلل اًمٕمّمٞمٛمل ذم يمت٤مب

ضم٤مء اًمٜمص  وؾم٧م خمٓمقـم٤مت، سمتّمحٞمح ٟمّمف سم٤معم٘م٤مرٟم٦م ُمع ٟمّمقص مخس ٟمًخ ُمٓمٌققم٦م،

 ُمـ هذه اًمٜمًخ٦م.  اعمذيمقر ذم ص

 م إؿمٕمري هذا يقاومؼ قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلًمقم٦م.وٟمص اإلُم٤م

ُمـ قمٛمؾ اإلُم٤مم أيب احلًـ إؿمٕمري رمحف اهلل،  «ُم٘م٤مٓت إؿمٕمري» وًمٞمس يمت٤مب

 وُمٜمٙمًرا وسمٖمٞم٤ًم قمغم ُمٕمٜمك أٟمف ظمروج قمـ إُم٤مم وسم٤مـماًل  وإن ذًمؽ يم٤من ظمٓم٠مً » وم٤مًمٔم٤مهر أن ىمقًمف:



َ قيدةَ الع َ شرحَ    0   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
أدظمؾ  ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: أو همػمه.زي٤مدة ُمـ اسمـ ومقرك ش إٟمف يم٤من سم٤مضمتٝم٤مد ُمٜمف» سمٕمد ىمقًمف: شقم٤مدل

ويمذًمؽ ومٞمًم ٟم٘مٚمف ُمـ يمالم » اسمـ ومقرك اًمزي٤مدة واحلذف ذم يمالم أيب احلًـ إؿمٕمري

 (/)سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م ...ش.إؿمٕمري يمٞمػ زاد ومٞمف وٟم٘مص

 إغ اإلمام أيب احلسن األشعري:  «اإلباكة طن أصول اـدياكة» كسبة ؿتاب

وذًمؽ ٕن اسمـ  إمم اإلُم٤مم إؿمٕمري، « أصقل اًمدي٤مٟم٦ماإلسم٤مٟم٦م ذم» ؿمٙمؽ اًمٌٕمض ذم ٟم٦ًٌم 

 ومقرك مل يذيمر هذا اًمٙمت٤مب ذم ُم١مًمٗم٤مت اإلُم٤مم إؿمٕمري. 

وقمدم شمٕمرض اسمـ ومقرك ًمف يرضمع إمم أٟمف إٟمًم ذيمر ُم١مًمٗم٤مت اإلُم٤مم إؿمٕمري اًمتل قمٛمٚمٝم٤م  

٤مم وىمد أًمٗمف سمٕمد قم ومآظمر شم٠مًمٞمٗم٤مت اإلُم٤مم إؿمٕمري، «اإلسم٤مٟم٦م» وأُم٤م يمت٤مب هـ،0ىمٌؾ قم٤مم 

0إن هذا اًمٙمت٤مب وٟمحقه صٜمٗمف سمٌٖمداد ذم آظمر » ، يمًم ذم سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م:هـ ذم سمٖمداد

 (/)سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦مش.قمٛمره

ىمد قم٤مش سمٕمد ذًمؽ إمم ؾمٜم٦م : ىم٤مل اسمـ ومقرك» :«شمٌٞملم يمذب اعمٗمؽمي» ىم٤مل اسمـ قم٤ًميمر ذم

 .شوصٜمػ ومٞمٝم٤م يمت٤ٌم... ،أرسمع وقمنميـ وصمالث ُمئ٦م

مل  وىمد وىمع إزمَّ أؿمٞم٤مءً »ًمء اًمٙمت٥م اًمتل ذيمره٤م اسمـ ومقرك، وىم٤مل:صمؿ هد اسمـ قم٤ًميمر أؾم

 (-)شمٌٞملم يمذب اعمٗمؽمي، ص .شيذيمره٤م ذم شمًٛمٞم٦م شمقاًمٞمٗمف

د ُم١مًمٗم٤مشمف طمتك قم٤مم  ومل يذيمر ُم٤م أًمٗمف  هـ،0دل اًمٜمص اًم٤ًمسمؼ قمغم أن اسمـ ومقرك قمدَّ

يًتٚمزم قمدم ذيمر  ومال ي،وأُم٤م يمت٤مب اإلسم٤مٟم٦م ومآظمر شم٠مًمٞمٗم٤مت اإلُم٤مم إؿمٕمر إؿمٕمري ومٞمًم سمٕمد،

ذم طملم ٟمًٌف  ذم ُم١مًمٗم٤مت اإلُم٤مم إؿمٕمري أٟمف ًمٞمس ُمـ شم٠مًمٞمػ إؿمٕمري، «اإلسم٤مٟم٦م» اسمـ ومقرك

 يمثػم ُمـ اًمٕمٚمًمء إمم اإلُم٤مم إؿمٕمري. 

يمت٤مب اإلسم٤مٟم٦م ًمإلُم٤مم  «شمٌٞملم يمذب اعمٗمؽمي» ذيمر اسمـ قم٤ًميمر ذم همػم ُمقوع ُمـ يمت٤مسمف

 إؿمٕمري، و طمٙمك ىمقل سمٕمْمٝمؿ ذم ُمقوع ُمٜمف: 

 ق مل يّمٜمػ قمٛمره ًم

 

۞ 
 همػم اإلسم٤مٟم٦م و اًمٚمٛمع

 
  شمٗمٜمْـ ًمٙمٗمك ومٙمٞمػ وىمد

 

 ذم اًمٕمٚمقم سمًم مجع ـَ ٟمَ َ۞

 

 ()شمٌٞملم يمذب اعمٗمؽمي، ص

ذم صح٦م قم٘مٞمدشمف ذم أصقل اًمدي٤مٟم٦م » :«اإلسم٤مٟم٦م» وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر صمٜم٤مء قمغم يمت٤مب



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (ص)شمٌٞملم يمذب اعمٗمؽمي، ش. اؾمٛمع ُم٤م ذيمره ذم أول يمت٤مسمف اًمذي ؾمًمه سم٤مإلسم٤مٟم٦م

وسمٛمٕمٜم٤مه ذيمره أيًْم٤م قمكم سمـ إؾمًمقمٞمؾ ذم يمت٤مسمف » ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌٞمٝم٘مل ذم يمت٤مب آقمت٘م٤مد:

 (0)آقمت٘م٤مد ًمٚمٌٞمٝم٘مل، ص ش.اإلسم٤مٟم٦م

 ()اًمٕمٚمق، ص .شويمت٤مب اإلسم٤مٟم٦م ُمـ أؿمٝمر شمّم٤مٟمٞمػ أيب احلًـ» ىم٤مل اإلُم٤مم اًمذهٌل:و

 ـمري٘متف ُمِمك وقمغم» ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم شمرمج٦م قمٌد اهلل سمـ ؾمٕمٞمد سمـ يمالب:

 (/)ًم٤ًمن اعمٞمزانش. ٟم٦م٤مب اإلسم٤مإؿمٕمري ذم يمت

اإلسم٤مٟم٦م ذم »ىم٤مل ذم يمت٤مسمف » ىم٤مل اسمـ اًمٕمًمد احلٜمٌكم ذم شمرمج٦م اإلُم٤مم أيب احلًـ إؿمٕمري:

 (/)ؿمذرات اًمذه٥م  .شوهق آظمر يمت٤مب صٜمّٗمفش أصقل اًمدي٤مٟم٦م

. شوآظمره٤م ،إؿمٕمري وهذا اًمٙمت٤مب هق ُمـ أؿمٝمر شمآًمٞمػ» :«اإلسم٤مٟم٦م» وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم

 (/. جمٛمقع اًمٗمت٤موى /ٛمٞم٦م )سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝم

اإلسم٤مٟم٦م ذم أصقل » ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م ظم٤مًمد اًمٜم٘مِمٌٜمدي اًمِم٤مومٕمل: ىم٤مل اًمٜمٕمًمن أًمقد:و

 (0)ضمالء اًمٕمٞمٜملم، ص .شاًمذي هق آظمر ُم١مًمٗم٤مشمف وقمٚمٞمف اًمتٕمقيؾ ذم ُمذه٥م إؿمٕمريش اًمدي٤مٟم٦م

 ، ويمت٤مسمف«ُم٘م٤مٓت اإلؾمالُمٞملم» دة ذم يمت٤مسمفيمًم أن ُمٕمٔمؿ ُمقاد يمت٤مب اإلسم٤مٟم٦م ُمقضمق

 . «رؾم٤مًم٦م إمم أهؾ اًمثٖمر»
هد و وأقمد ص٤مًمح سمـ ُم٘مٌؾ سمـ قمٌد اهلل اًمٕمّمٞمٛمل رؾم٤مًم٦م اًمديمتقراه قمغم هذا اًمٙمت٤مب،

يمًم يمِمػ  اًمذيـ ٟمًٌقا اإلسم٤مٟم٦م إمم اإلُم٤مم إؿمٕمري، أؾمًمء مخ٦ًم وصمالصملم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ،

 صٗمح٦م.  (0واًمٙمت٤مب ذم )  اإلُم٤مم إؿمٕمري،ؿمٌٝم٤مت اعمِمٙمٙملم ذم ٟم٦ًٌم هذا اًمٙمت٤مب إمم

وم٘مد  إٓ أن سمٕمض ٟمًخ اإلسم٤مٟم٦م اعمٓمٌققم٦م ىمد شمٓمرىم٧م إًمٞمٝم٤م يد اًمتحريػ واًمتّمحٞمػ،

 «اًم٘مرآن همػم خمٚمقق»هد اإلُم٤مم إؿمٕمري أؾمًمء ٟمحق صمالصملم ُمـ يم٤ٌمر أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمذيـ ىم٤مًمقا: 
٤م ذم سمٕمض ؿ اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م أيًْم ضم٤مء اؾم ،«اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م ذم ذيمر اًمرواي٦م ذم اًم٘مرآن» ذم هن٤مي٦م

اًمٜمًخ دون اًمٌٕمض. وشمتْمٛمـ اًمٜمًخ اعمٓمٌققم٦م ًمٚمٙمت٤مب سمتح٘مٞمؼ يمؾ ُمـ اًمديمتقر/قم٤ٌمس 

وأُم٤م اًمٜمًخ  ص٤ٌمح، واًمديمتقرة ومقىمٞم٦م طمًلم حمٛمقد اؾمؿ اإلُم٤مم إقمٔمؿ أيب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل،

 اًمٕمّمٞمٛمل ومال اعمٓمٌققم٦م سمتح٘مٞمؼ يمؾ ُمـ قمٌد اًم٘م٤مدر إرٟم٤مؤوط، وص٤مًمح سمـ ُم٘مٌؾ سمـ قمٌد اهلل

مم٤م يدل قمغم أن سمٕمض ٟمًخ اإلسم٤مٟم٦م ىمد شمٓمرىم٧م إًمٞمف يد  شمتْمٛمـ ومٝم٤مرؾمٝم٤م اؾمؿ اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م،

 اًمتحريػ. 



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
هذا اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل صمالث رواي٤مت ومٞمًم خيص ُم٠ًمًم٦م ذم ؼ ٞموؾم

 ًم٘مرآن،شمْمٛم٧م اًمرواي٤مت اًمثالث إول أن اإلُم٤مم أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م يم٤من ي٘مقل سمخٚمؼ ا ظمٚمؼ اًم٘مرآن،

 وأوم٤مدت اًمرواي٦م اًمراسمٕم٦م أٟمف رضمع قمٜمف سمٕمد ُم٤م ٟم٤مفمر أسم٤م يقؾمػ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م. 

روى إومم واًمث٤مًمث٦م ه٤مروُن سمـ  يٌدو أن هذه اًمرواي٤مت إرسمع ُمدرضم٦م ذم هذا اًمٙمت٤مب،

ذم طملم وًمَِد  هـ(، م:وروى اًمث٤مٟمٞم٦م ؾمٗمٞم٤من سمـ ويمٞمع ) (،ـه0م:) إؾمح٤مق اهلٛمداين

وسمٕمد  سمٕمد ووم٤مة اهلٛمداين سمثًمين ؾمٜمقات، هـ(قم٤مم ) ؿمٕمري رمحف اهللاإلُم٤مم أسمق احلًـ إ

 ومٝمذه اًمرواي٤مت ُمردودة ًمالٟم٘مٓم٤مع ذم اإلؾمٜم٤مد.  ووم٤مة ويمٞمع سمٕمنم ؾمٜمقات،

 ويم٤من يمؾ ُمـ ه٤مرون سمـ إؾمح٤مق، وؾمٗمٞم٤من سمـ ويمٞمع قمغم ُمذه٥م اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م،

 أيب طمٜمٞمٗم٦م.  مُم٤مومٛمـ اعمًتحٞمؾ أن يروي ه١مٓء ُم٤م ي٘مدح ذم اإل ن سمٛمذهٌف،ٞم٤ميٗمتو

 ٤م. ومالقمؼمة هب٤م أيًْم  ر اًمرواي٦م اًمراسمٕم٦م سمٖمػم إؾمٜم٤مد،يمِ وذُ 

قمـ اإلُم٤مم أيب يقؾمػ سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح أن «إؾمًمء واًمّمٗم٤مت» وروى اإلُم٤مم اًمٌٞمٝم٘مل ذم

 ، ط: ُمٙمت٦ٌم اًمًقادي، ضمدة(/)إؾمًمء واًمّمٗم٤مت  اإلُم٤مم أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م مل يٙمـ ي٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن.

واًمٜمًخ٦م اعمٓمٌققم٦م ذم اهلٜمد ُمـ اإلسم٤مٟم٦م ٟمًخ٦م ُمّمحٗم٦م » صمري:ىم٤مل اًمٕمالُم٦م زاهد اًمٙمق 

)شمٕمٚمٞمؼ شمٌٞملم يمذب اعمٗمؽمي ش.حمروم٦م شمالقم٧ٌم هب٤م إي٤مدي إصمٞمٛم٦م ومتج٥م إقم٤مدة ـمٌٕمٝم٤م ُمـ أصؾ وصمٞمؼ

 (ومٞمًم ٟم٥ًم إمم أيب احلًـ إؿمٕمري، ص

يب ٔمرة قمٚمٛمٞم٦م ذم ٟم٦ًٌم يمت٤مب اإلسم٤مٟم٦م مجٞمٕمف إمم اإلُم٤مم أٟم» وؾم٤مق وهٌل ؾمٚمٞمًمن هم٤موضمل ذم

أهؾ اًمًٜم٦م »ُمـ يمت٤مب  -، ومحد اًمًٜم٤من، وومقزي اًمٕمٜمجري ذم ص شاحلًـ إؿمٕمري

 سمٕمض إُمثٚم٦م قمغم اًمتحريٗم٤مت.ش إؿم٤مقمرة

قم٘مٞمدة اإلُم٤مم » د ذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م ُمـ يمت٤مباًمِمٞمخ حمٛمد ص٤مًمح سمـ أمحد اًمٖمر و ردَّ 

ٌل ؾمٚمٞمًمن قمغم يمؾ ُمـ اًمٕمالُم٦م اًمٙمقصمري، واًمِمٞمخ وه «إؿمٕمري أيـ هل ُمـ قم٘م٤مئد اًمًٚمػ

ي٘مقل  ،(0)ص ش.وٟمٕمت٘مد أٟمف مل ُيّمؾ إحل٤مق ًمٚمٙمت٤مب ذم ُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م» هم٤موضمل صمؿ ىم٤مل:

 شمِمٙمٞمٙمٝمًم ذم ٟم٦ًٌم يمت٤مب اإلسم٤مٟم٦م سمٙم٤مُمٚمف إمم اإلُم٤مم إؿمٕمري يرضمع إمم أُمريـ:» اًمِمٞمخ:

ٟم٦ًٌم  واًمث٤مين: يتْمٛمـ شم٠مويؾ اًمّمٗم٤مت اخلؼمي٦م قمغم وومؼ ُمت٠مظمري إؿم٤مقمرة، أطمدمه٤م: أٟمف ٓ

ًمٞم٧ًم قم٘مٞمدة اإلُم٤مم أيب احلًـ » . صمؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ:«آن إمم أيب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهللظمٚمؼ اًم٘مر

ويم٤من أسمقطمٜمٞمٗم٦م ي٘مقل سمخٚمؼ  إؿمٕمري ذم اًمّمٗم٤مت اخلؼمي٦م قمغم وومؼ ُمت٠مظمري إؿم٤مقمرة،



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 . «اًم٘مرآن ذم أول أُمره

ٟمٕمؿ، صحٞمح أن ٟمًخ اإلسم٤مٟم٦م اعمٓمٌققم٦م ومٞمٝم٤م » صمؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ ذم هن٤مي٦م هذا اعمٌح٨م:

ن هذه اًمزي٤مدات يمٚمًمت، وىمد شمٙمقن مجال، وىمد شمٙمقن وم٘مرات، وىمد ىم٤مسمٚم٧م زي٤مدات ىمد شمٙمق

،  ؾم٧م ٟمًخ ُمٓمٌققم٦م ُمٜمٝم٤م سم٤مًم٘مًؿ اًمذي أظمذه اسمـ قم٤ًميمر ُمٜمٝم٤م، ومقضمدت ومٞمٝم٤م هذه اًمزي٤مدات

)قم٘مٞمدة اإلُم٤مم إؿمٕمري أيـ هل ُمـ قم٘م٤مئد اًمًٚمػ، ًمٚمِمٞمخ حمٛمد ش.خت٤مًمػ اعمزيد قمٚمٞمف... وًمٙمٜمٝم٤م زي٤مدات ٓ

 دار اإلرؿم٤مد، اؾمت٤مٟمٌقل(  ، ط:ص ص٤مًمح سمـ أمحد اًمٖمرد،

استدالل اـشقخ اهلرري طذ معاوية بعدم بقعة طظ ريض اهلل طـه بحديث 

 رواه مسؾم، واجلواب طـه:

( طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ )ص «إفمٝم٤مراًمٕم٘مٞمدة اًمًٜمٞم٦م» أورد اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اهلرري ذم

يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وُمـ ُم٤مت ُمـ ظمٚمع يدا ُمـ ـم٤مقم٦م ًم٘مل اهلل ٓ طمج٦م ًمف » قمٛمرريض اهلل قمٜمٝمًم:

 ذم ُمٕم٤مرو٦م ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف. شوًمٞمس ذم قمٜم٘مف سمٞمٕم٦م ُم٤مت ُمٞمت٦م ضم٤مهٚمٞم٦م

- ،ومل يذيمر  احلدي٨م اًمذي أورده اًمِمٞمخ اهلرري رواه قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل

ٕٟمف ضم٤مء ومٞمٝم٤م أن قمٌد اهلل سمـ قمٛمر يم٤من يٕمٜمػ قمٌد اهلل سمـ ُمٓمٞمع  اًمِمٞمخ هذه اًمرواي٦م سمٙم٤مُمٚمٝم٤م،

وسمٚمغ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ُمـ اًمٖمْم٥م ُم٤م ضمٕمؾ  ًمٌٞمٕم٦م ًمٞمزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م، وهيدده سمف،قمغم ٟم٘مض ا

وىم٤مل: إين مل آشمؽ  قمٌد اهلل سمـ ُمٓمٞمع يٓمرح ًمف اًمقؾم٤مدة، وًمٙمـ أسمك اسمـ قمٛمر اجلٚمقس قمٚمٞمف،

ٕضمٚمس، أشمٞمتؽ ٕطمدصمؽ طمديث٤م ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، ومذيمر احلدي٨م 

 غم ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف. ا قماًمذي ؾم٤مىمف اًمِمٞمخ اهلرري رد  

 ا،ومٝمؾ يرى اًمِمٞمخ اهلرري أن يٕمدَّ ظمالوم٦م يزيد ظمالوم٦م ذقمٞم٦م؟ وًمـ يرى سمف أسمدً 

 ًٓ وًمٙمـ اًمِمٞمخ اهلرري   قمٜمد ىمرار اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف،ويم٤من قمٚمٞمف أن ي٘مٌؾ ظمالوم٦م يزيد ٟمزو

 ٓيرى سمٛمٕم٤موي٦م يم٤مشم٥م اًمقطمل، ومٙمٞمػ يرى سم٤مسمٜمف؟ 

ضم٤مء  احلدي٨م سمٙم٤مُمٚمف: روى اإلُم٤مم ُمًٚمؿ سم٢مؾمٜم٤مده وم٘م٤مل:وـمٛم٠مٟم٦ًم ًمٚم٘مراء اًمٙمرام ٟمًقق 

قمٌد اهلل سمـ قمٛمر إمم قمٌد اهلل سمـ ُمٓمٞمع طملم يم٤من ُمـ أُمر احلرة ُم٤م يم٤من، زُمـ يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م، 

وم٘م٤مل: اـمرطمقا ٕيب قمٌد اًمرمحـ وؾم٤مدة، وم٘م٤مل: إين مل آشمؽ ٕضمٚمس، أشمٞمتؽ ٕطمدصمؽ طمديث٤م 

ـ ظمٚمع يدا ُمـ ـم٤مقم٦م، ًم٘مل اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُم» ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل:



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
٤مب إُمر سمٚمزوم حٞمح ُمًٚمؿ، سم)ص ش.ٓ طمج٦م ًمف، وُمـ ُم٤مت وًمٞمس ذم قمٜم٘مف سمٞمٕم٦م، ُم٤مت ُمٞمت٦م ضم٤مهٚمٞم٦م

 (وُمٗم٤مرىم٦م اجلًمقم٦م، رىمؿ: ،اجلًمقم٦م قمٜمد فمٝمقر اًمٗمتـ وذم يمؾ طم٤مل، وحتريؿ  اخلروج قمغم اًمٓم٤مقم٦م

هؾ اًم٘مٌٚم٦م ومل يٕمرف إُم٤مم زُم٤مٟمف ُم٤مت ُمـ ُم٤مت ُمـ أ» وؾم٤مىمف اًمٕمالُم٦م اًمتٗمت٤مزاين سمٚمٗمظ:

، ط: ُمٙمت٦ٌم ظمػم يمثػم، يمراشمٌم()ذح اًمٕم٘م٤مئد اًمٜمًٗمٞم٦م، ص ش.ُمٞمت٦م ضم٤مهٚمٞم٦م
ُمـ ُم٤مت سمٖمػم إُم٤مم »سمٚمٗمظ: قمـ ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف  «ُمًٜمده»وروى اإلُم٤مم أمحد ذم 

 ، وإؾمٜم٤مده طمًـ()ُمًٜمد أمحد، رىمؿ:.شُم٤مت ُمٞمت٦م ضم٤مهٚمٞم٦م

احل٤مصؾ أن يمت٥م احلدي٨م   ذم ًمٗمٔم٦م اًمٕمالُم٦م اًمتٗمت٤مزاين:ىم٤مل اًمِمٞمخ طمًلم أمحد اعمدين

ًٓ  ،شمروي احلدي٨م هبذا اًمٚمٗمظ اعمٕمتؼمة ٓ  ًمق وضمد طمدي٨م ىمري٥م اعمٕمٜمك، ٤م:، وصم٤مٟمٞمً هذا أو

)ُمٙمتقسم٤مت ؿمٞمخ اإلؾمالم  ٓ أصؾ هلذه اًمرواي٦م. واحل٤مصؾ: ُيت٩م هب٤م، وٓ وم٠مؾم٤مٟمٞمده مجٞمٕمٝم٤م وٕمٞمٗم٦م،

/:رىمؿ اعمٙمتقب ، .) 

ُمـ ُم٤مت ومل يٕمرف »وأُم٤م ىمقًمؽ ذم احلدي٨م » ُم٦م اًمذهٌل ذم هذه اًمٚمٗمٔم٦م:وىم٤مل اًمٕمال

ُمـ روى هذا؟ وأيـ إؾمٜم٤مده؟ سمؾ واهلل ُم٤م ىم٤مًمف اًمرؾمقل  :ومٜم٘مقلش إُم٤مم زُم٤مٟمف ُم٤مت ُمٞمت٦م ضم٤مهٚمٞم٦م

 ()اعمٜمت٘مك ُمـ ُمٜمٝم٤مج آقمتدال، ص. شصغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هٙمذا

- ً٘م٤م سم٤معمّم٤مدر أن ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل  قمٜمف يم٤من يرى قمٚمٞم٤م ريض اهلل قمٜمف ؾمٌؼ أن ذيمرٟم٤م ُمقصمِّ

وإٟمًم يم٤من ي٘مقل سمت٠مظمػم اًمٌٞمٕم٦م  ومل يٙمـ ي٠مسمك سمٞمٕم٦م قمكم ريض اهلل قمٜمف، أطمؼ سم٤مخلالوم٦م ُمـ ٟمٗمًف،

ومل يٙمـ  وؿمت٤من سملم رومض اًمٌٞمٕم٦م وشم٠مظمػمه٤م، ًمف طمتك ي٠مظمذ اًمث٠مر ُمـ ىمتٚم٦م قمثًمن ريض اهلل قمٜمف،

ُمتٗمردا سمت٠مظمػم اًمٌٞمٕم٦م؛ سمؾ  -٤م فم٤معم٤ماًمذي يٕمتؼمه اًمِمٞمخ اهلرري وم٤مؾم٘م –ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف 

ومٝمذا ؾمٚمٛم٦م سمـ إيمقع ُمـ أضمٚم٦م  يم٤من ي٘مقل سمف سمٕمض أضمٚم٦م اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ،

أظمذ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمٌٞمٕم٦م ُمٜمف ذم جمٚمس واطمٍد صمالث  اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ،

قل ًمف اًمرؾمقل ومٞم٘م ىمد سم٤ميٕمتؽ،! رؾمقل اهلل ومحلم ي٘مقل أسمق ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمف: ي٤م ُمرات،

وروى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم  ،(0)صحٞمح ُمًٚمؿ، رىمؿ: سم٤ميٕمٜمل ُمرة أظمرى. صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

قمغم  دَت قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ إيمقع: أٟمف دظمؾ قمغم احلج٤مج وم٘م٤مل: ي٤م اسمـ إيمقع، ارشمدَ  صحٞمحٞمٝمًم:

  .؟ ىم٤مل: ٓ، وًمٙمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أذن زم ذم اًمٌدوسم٧َم رَّ ٕمَ قم٘مٌٞمؽ، شمَ 

قمـ يزيد سمـ أيب قمٌٞمد، ىم٤مل: عم٤م ىمتؾ قمثًمن سمـ قمٗم٤من، ظمرج ؾمٚمٛم٦م سمـ إيمقع إمم اًمرسمذة، 

 ا، ومٚمؿ يزل هب٤م، طمتك ىمٌؾ أن يٛمقت سمٚمٞم٤مل، ومٜمزل اعمديٜم٦م.وشمزوج هٜم٤مك اُمرأة، ووًمدت ًمف أوٓدً 

 (. صحٞمح ُمًٚمؿ، رىمؿ:0)صحٞمح اًمٌخ٤مري، سم٤مب اًمتٕمرب ذم اًمٗمتٜم٦م، رىمؿ:



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ًٓ ٟمّم٧م هذه اًمرواي٦م قمغم ا ٤م، ذم طملم يرى اًمِمٞمخ  يمٚمٞم  قمتزال ؾمٚمٛم٦م سمـ إيمقع اقمتزا

 اهلرري أن ُمٕم٤مريض قمكم ريض اهلل قمٜمف يم٤مٟمقا قمغم سم٤مـمؾ، ومٙمٞمػ اقمتزل ؾمٚمٛم٦م سمـ إيمقع احلؼ،

وهق اًمّمح٤ميب اًمذي يم٤من اًمت٤مسمٕمقن ي٘مٌٚمقن يده؛ ٕٟمف سم٤ميع هب٤م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم 

 (د، سم٤مب شم٘مٌٞمؾ اًمٞمد، رىمؿ:)إدب اعمٗمرجمٚمس واطمد أيمثر ُمـ ُمرة.

 ىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل: ٤م أن يمثػما ُمـ اًمٜم٤مس مل ي٤ٌميٕمقا،ويٗمٞمد ىمقل قمكم ريض اهلل قمٜمف أيًْم 

 (/)شم٘مًػم اًم٘مرـمٌل ش. وم٘م٤مل هلؿ قمكم: ادظمٚمقا ذم اًمٌٞمٕم٦م واـمٚمٌقا احلؼ شمّمٚمقا إًمٞمف»

- ًمنم مل يٙمـ ذًمؽ إذا اقمتزل سمٕمض اًمٜم٤مس سمٞمٕم٦م اإلُم٤مم أي٤مم اًمٗمتٜم٦م خم٤موم٦م اًمقىمقع ذم ا

وأسم٤م سمٙمرة وهمػمهؿ اقمتزًمقا اًم٘مت٤مل ُمع  وم٢من اسمـ قمٛمر وحمٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦م، ُمٕم٤مرو٦م ًمإلُم٤مم،

)ومتح آقمتزال ظمػم إذا مل يتٗم٘مقا قمغم إُم٤مم واطمد. سمؾ ىم٤مل احل٤مومظ: ،(/)ومتح اًم٤ٌمري .اًمٗمري٘ملم

 (/-اًم٤ٌمري

وم٤مقمتزل » :٤مم؟ ىم٤ملىمٚم٧م: وم٢من مل يٙمـ هلؿ مج٤مقم٦م وٓ إُم» روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ طمدي٨م:

)صحٞمح . ششمٚمؽ اًمٗمرق يمٚمٝم٤م، وًمق أن شمٕمض سم٠مصؾ ؿمجرة، طمتك يدريمؽ اعمقت وأٟم٧م قمغم  ذًمؽ

 (وصحٞمح ُمًٚمؿ، رىمؿ: .0اًمٌخ٤مري، سم٤مب يمٞمػ إُمر إذا مل شمٙمـ مج٤مقم٦م رىمؿ:

مل خيتٚمػ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ذم ومْمؾ قمكم ويمًمًمف وصالطمف، إٓ أن ىمْمٞم٦م صم٠مر 

، وشمقاضمد إذار أُمث٤مل ُم٤مًمؽ إؿمؽم، وقمٌد اهلل سمـ ؾم٤ٌم، ويمٜم٤مٟم٦م سمـ سمنم، قمثًمن ريض اهلل قمٜمف

إُمر اًمذي محؾ مج٤مقم٦ًم ُمـ  قمٜمف واخل٤موم٘مل سمـ طمرب وهمػمهؿ ممـ شمقًمقا ىمتؾ قمثًمن ريض اهلل

اهلل قمٜمف سمدوره ًمٓم٤مًمٌل  ريض اًمّمح٤مسم٦م قمغم اًمتخٚمػ قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف. وىمد سح قمكم

إين ًم٧ًم أضمٝمؾ ُم٤م شمٕمٚمٛمقن، وًمٙمـ يمٞمػ أصٜمع سم٘مقم يٛمٚمٙمقٟم٤م » اًمث٠مر ًمٕمثًمن ريض اهلل قمٜمف:

. اًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ إصمػم /0. اعمٜمتٔمؿ ٓسمـ اجلقزي /0)دم٤مرب إُمؿ وشمٕم٤مىم٥م اهلٛمؿ ٓسمـ ُمًٙمقيف ش. وٓ ٟمٛمٚمٙمٝمؿ

/) 

أظمذوا أهؾ اعمديٜم٦م سم٤مٓضمتًمع قمغم قمكم، واًم٘مقم اًمٖم٤مًمٌقن قمغم » ىم٤مل اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي:

(/اًمٓمؼمي  )شم٤مريخ. شاعمديٜم٦م

وقمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم، وـمٚمح٦م، وحمٛمد سمـ  واًمزسمػم، ،وم٤مقمتزًم٧م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م

ـمٚمح٦م، وؾمٕمٞمد سمـ أيب وىم٤مص وؾمٕمٞمد سمـ زيد، واًمٜمٕمًمن سمـ سمِمػم، وُمٕم٤موي٦م سمـ ظمدي٩م 

 . ريض اهلل قمٜمٝمؿ وهمػمهؿ

ّؾ ورأى أظمرون أّن سمٞمٕمتف مل شمٜمٕم٘مد ٓومؽماق اًمّّمح٤مسم٦م أهؾ احل» ىم٤مل اسمـ ظمٚمدون:



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
، وٓ شمٙمقن اًمٌٞمٕم٦م إٓ سم٤مشّمٗم٤مق أهؾ احلّؾ واًمٕم٘مد وٓ شمٚمزم  واًمٕم٘مد سم٤مٔوم٤مق ومل ُيي إٓ ىمٚمٞمؾ

، وإّن اعمًٚمٛملم طمٞمٜمئذ ومقى ومٞمٓم٤مًمٌقن أّوٓ  سمٕم٘مد ُمـ شمقٓه٤م ُمـ همػمهؿ أو ُمـ اًم٘مٚمٞمؾ ُمٜمٝمؿ

ُمٜملم وأّم اعم١م ،وقمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ،، وذه٥م إمم هذا ُمٕم٤موي٦م سمدم قمثًمن صمّؿ جيتٛمٕمقن قمغم إُم٤مم

 ،واًمٜمّٕمًمن سمـ سمِمػم ،وؾمٕمٞمد ،وؾمٕمد ،واسمٜمف حمّٛمد ،وـمٚمح٦م ،واسمٜمف قمٌد اهلل ،واًمّزسمػم ،قم٤مئِم٦م

. شوُمـ يم٤من قمغم رأهيؿ ُمـ اًمّّمح٤مسم٦م اًّمذيـ ختّٚمٗمقا قمـ سمٞمٕم٦م قمكّم سم٤معمديٜم٦م ،وُمٕم٤موي٦م سمـ ظمدي٩م

 (/)شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، اًمٗمّمؾ اًمثالصمقن ذم وٓي٦م اًمٕمٝمد 

٤من سمـ صم٤مسم٧م ،وسم٤ميٕم٧م إٟمّم٤مر» ر:وىم٤مل اسمـ ظمٚمدون ذم ُمقوع آظم ًّ  ،وشم٠مظّمر ُمٜمٝمؿ طم

واًمٜمٕمًمن سمـ  ،وحمٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦م ،وأسمق ؾمٕمٞمد اخلدرّي  ،وُمًٚمٛم٦م سمـ خمٚمد ،ويمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ

وؾمٚمٛم٦م سمـ  ،ويمٕم٥م سمـ قمجرة ،وومْم٤مًم٦م سمـ قمٌٞمد ،وراومع سمـ ظمدي٩م ،وزيد سمـ صم٤مسم٧م ،سمِمػم

وأؾم٤مُم٦م سمـ  ،ـ ؾمٜم٤منوصٝمٞم٥م سم ،ؾمالُم٦م سمـ وىمش، وشم٠مظمر ُمـ اعمٝم٤مضمريـ قمٌد اهلل سمـ ؾمالم

. وُمثٚمف /0-0شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، سمٞمٕم٦م قمكم ريض اهلل قمٜمف )ش. واعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم ،وىمداُم٦م سمـ ُمٔمٕمقن ،زيد

 (/ذم شم٤مريخ اسمـ اًمقردي 

وضم٤مءوا سمًٕمد سمـ أيب وىم٤مص ريض » وىم٤مل أسمق اًمٗمداء قمًمد اًمديـ سمـ إؾمًمقمٞمؾ سمـ قمكم:

، طمتك ي٤ٌميع اًمٜم٤مس، واهلل ُم٤م قمٚمٞمؽ ُمٜمل سم٠مس وم٘م٤مل اهلل قمٜمٝمؿ، وم٘م٤مل ًمف قمكم: سم٤ميع، وم٘م٤مل: ٓ

، ُمٜمٝمؿ ا ىمٚمٞماًل ظمٚمقا ؾمٌٞمٚمف. ويمذًمؽ شم٠مظمر قمـ اًمٌٞمٕم٦م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر، وسم٤ميٕمتف إٟمّم٤مر إِٓ ٟمٗمرً 

ويمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ، وُمًٚمٛم٦م سمـ خمٚمد، وأسمق ؾمٕمٞمد اخلدري، واًمٜمٕمًمن سمـ  ،طم٤ًمن سمـ صم٤مسم٧م

، ويم٤من ه١مٓء  وزيد سمـ صم٤مسم٧م ،قمجرةسمِمػم، وحمٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦م، وومْم٤مًم٦م سمـ قمٌٞمد، ويمٕم٥م سمـ 

وقمٌد اهلل سمـ  ،ىمد وٓهؿ قمثًمن قمغم اًمّمدىم٤مت وهمػمه٤م، ويمذًمؽ مل ي٤ٌميع قمٚمٞم ٤م ؾمٕمٞمد سمـ زيد

)اعمختٍم ذم ش. واعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم ،وىمداُم٦م سمـ ُمٓمٕمقن ،وأؾم٤مُم٦م سمـ زيد ،وصٝمٞم٥م سمـ ؾمٜم٤من ،ؾمالم

 (/سمـ أيب ـم٤مًم٥م،  أظم٤ٌمر قمكم .(أظم٤ٌمر اًمٌنم ٕيب اًمٗمداء إؾمًمقمٞمؾ سمـ قمكم )م:

ش. ُم٤م ظم٤مًمٗمف أطمد همػم ُمٕم٤موي٦م وُمـ شمٌٕمف ُمـ أهؾ اًمِم٤مم» هذا، وي٘مقل اًمِمٞمخ اهلرري:

 ()اًمدًمٞمؾ اًمنمقمل قمغم إصم٤ٌمت قمّمٞم٤من ُمـ ىم٤مشمٚمٝمؿ قمكم ُمـ صح٤ميب أو شم٤مسمٕمل، ص

مل ي٤ٌميٕم٤م، أو سم٤ميٕم٤م وؾمٌؼ أن طمٙمٞمٜم٤م صمالصم٦م أىمقال ذم سمٞمٕم٦م ـمٚمح٦م واًمزسمػم ريض اهلل قمٜمٝمًم: 

وم٢من يم٤مٟم٤م سم٤ميٕم٤م قمـ رى وـمقاقمٞم٦م وم٘مد يم٤من ه١مٓء ـم٤مًمٌلم دم قمثًمن  و سم٤ميٕم٤م سمنمط.، أقمـ يمره

 وإٟمًم ؾمٚمٓمف قمٚمٞمٝمؿ اعمٗمًدون.  ومل يرهمٌقا ذم اًم٘مت٤مل، ٓ ـم٤مًمٌل اخلالوم٦م،

يم٤من  :ا ي١مضمر قمٚمٞمف، أيواضمتٝم٤مد ُمٕم٤موي٦م مل يٙمـ اضمتٝم٤مدً  ي٘مقل اًمِمٞمخ قمٌداهلل اهلرري:



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
  اضمتٝم٤مدا قمٜم٤مدي٤م ٓ ظمٓم٠ًم اضمتٝم٤مدي٤م.

ذم أصح٤مب اجلٛمؾ  «اًمدرة اًمٌٝمٞم٦م ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م» اًمِمٞمخ اهلرري ذم ىم٤مل

 (.0)ص ش.وأُم٤م ُمـ ي٘مقل إهنؿ ُم٠مضمقرون وم٠مسمٕمد قمـ احلؼ» وصٗملم:

وهذان أدرى سمح٤مل ُمٕم٤موي٦م ممـ ىم٤مل: إٟمف اضمتٝمد وم٠مظمٓم٠م ومٚمف أضمر » :0وىم٤مل ذم ص 

 ش.واطمد

ىم٤مل  إذا اقمتؼمٟم٤مه ظمٓم٠م. .هق ظمٓم٠م اضمتٝم٤مدي وي٘مقل يم٤ٌمر قمٚمًمء أهؾ اًمًٜم٦م واجلًمقم٦م:

واشمٗمؼ أهؾ اًمًٜم٦م قمغم وضمقب ُمٜمع اًمٓمٕمـ قمغم أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م سم٥ًٌم » احل٤مومظ اسمـ طمجر:

،  ، ٕهنؿ مل ي٘م٤مشمٚمقا ذم شمٚمؽ احلروب إٓ قمـ اضمتٝم٤مد ُم٤م وىمع هلؿ ُمـ ذًمؽ وًمق قمرف اعمحؼ ُمٜمٝمؿ

، وأن اعمّمٞم٥م  ا، سمؾ صم٧ٌم أٟمف ي١مضمر أضمًرا واطمدً  وىمد قمٗم٤م اهلل شمٕم٤ممم قمـ اعمخٓمئ ذم آضمتٝم٤مد

 (/)ومتح اًم٤ٌمري . شي١مضمر أضمريـ

 ،واًمٜمزاع ،اًمتخ٤مصؿ» ىم٤مل اًمٕمالُم٦م ؿمٛمس اًمديـ اًمًٗم٤مريٜمل ذم ذح اًمدرر اعمْمٞمئ٦م:

وس ؤواًمدوم٤مع اًمذي ضمرى سمٞمٜمٝمؿ، يم٤من قمـ اضمتٝم٤مد ىمد صدر ُمـ يمؾ واطمد ُمـ ر ،واًمت٘م٤مشمؾ

ا، ذًمؽ ًمٚمّمقاب واطمدً اًمٗمري٘ملم، وُم٘مّمد ؾم٤مئغ ًمٙمؾ ومرىم٦م ُمـ اًمٓم٤مئٗمتلم، وإن يم٤من اعمّمٞم٥م ذم 

وهق قمكم روقان اهلل قمٚمٞمف وُمـ وآه، واعمخٓمئ هق ُمـ ٟم٤مزقمف وقم٤مداه، همػم أن ًمٚمٛمخٓمئ ذم 

٤م ٕهؾ اجلٗم٤مء واًمٕمٜم٤مد، ومٙمؾ ُم٤م صح مم٤م ضمرى سملم اًمّمح٤مسم٦م ٤م، ظمالومً ا وصمقاسمً آضمتٝم٤مد أضمرً 

 (/)ًمقاُمع إٟمقار اًمٌٝمٞم٦م . شاًمٙمرام وضم٥م محٚمف قمغم وضمف يٜمٗمل قمٜمٝمؿ اًمذٟمقب وأصم٤مم

 ،وصح٦م إُم٤مُمتف ،ومٌٝمذا ىمٓمٕمٜم٤م قمغم صقاب قمكم ريض اهلل قمٜمف» وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ طمزم:

وأن ًمف أضمريـ أضمر آضمتٝم٤مد وأضمر اإلص٤مسم٦م، وىمٓمٕمٜم٤م أن ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل  ،وأٟمف ص٤مطم٥م احلؼ

 (/)اًمٗمّمؾ ذم اعمٚمؾ وإهقاء واًمٜمحؾ  .شاا واطمدً قمٜمف وُمـ ُمٕمف خمٓمئقن جمتٝمدون ُم٠مضمقرون أضمرً 

أصح٤مب قمكم أدٟمك اًمٓم٤مئٗمتلم إمم احلؼ، » :«اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»احل٤مومظ اسمـ يمثػم ذم وىم٤مل 

ا، وهق وإن يم٤من ُمٕم٤موي٦م جمتٝمدً  ،٤م هق اعمّمٞم٥موهذا هق ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م واجلًمقم٦م أن قمٚمٞم  

 (/)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م. شُم٠مضمقر إن ؿم٤مء اهلل

ًمقم٦م أيًْم٤م أن ُمٕم٤موي٦م وُمـ اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجل» وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ طمجر اهلٞمثٛمل:

، وهم٤مي٦م اضمتٝم٤مده أٟمف يم٤من ًمف أضمر  ريض اهلل قمٜمف مل يٙمـ ذم أي٤مم قمكمٍّ ظمٚمٞمٗم٦م وإٟمًم يم٤من ُمـ اعمٚمقك

واطمد قمغم اضمتٝم٤مده، وأُم٤م قمكم ريض اهلل قمٜمف ومٙم٤من ًمف أضمران أضمر قمغم اضمتٝم٤مده وأضمر قمغم 



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (/)اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م . شإص٤مسمتف

يٜم٥ًم إمم أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ظمٓم٠م ُم٘مٓمقع سمف، إذ  جيقز أن ٓ» وىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل:

يم٤مٟمقا يمٚمٝمؿ اضمتٝمدوا ومٞمًم ومٕمٚمقه وأرادوا اهلل قمز وضمؾ، وهؿ يمٚمٝمؿ ًمٜم٤م أئٛم٦م، وىمد شمٕمٌدٟم٤م سم٤مًمٙمػ 

قمًم ؿمجر سمٞمٜمٝمؿ، وأٓ ٟمذيمرهؿ إٓ سم٠مطمًـ اًمذيمر، حلرُم٦م اًمّمح٦ٌم وًمٜمٝمل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف 

(/)اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن  ش.قمٜمٝمؿ وؾمٚمؿ قمـ ؾمٌٝمؿ، وأن اهلل همٗمر هلؿ، وأظمؼم سم٤مًمرو٤م
وذه٥م مجٝمقر اعمٕمتزًم٦م إمم أن قم٤مئِم٦م وـمٚمح٦م واًمزسمػم » وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ إصمػم اجلزري:

٤مق سم٘مت٤مهلؿ اإلُم٤مم احلؼ، يٕمٜمقن قمٚمًٞم٤م يمرم اهلل وضمٝمف...  ًَّ وُمٕم٤موي٦م، ومجٞمع أهؾ اًمٕمراق واًمِم٤مم وُم

)ضم٤مُمع ش. سمٞمٜمٝمؿ يم٤من ُمٌٜمٞم٤ًم قمغم آضمتٝم٤مد ويمؾ هذا ضُمرأة قمغم اًمًٚمػ خت٤مًمػ اًمًٜم٦م، وم٢من ُم٤م ضمرى

 (/إصقل 

 ومٕمٚمؿ أن اًمِمٞمخ اهلرري ظم٤مًمػ أهؾ اًمًٜم٦م وواومؼ اعمٕمتزًم٦م ذم هذه اًم٘مْمٞم٦م. 

يم٤من ـمري٘مٝمؿ ومٞمٝم٤م احلّؼ وآضمتٝم٤مد ومل يٙمقٟمقا ذم حم٤مرسمتٝمؿ » ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ ظمٚمدون:

. شويٜمزع إًمٞمف ُمٚمحد ،ُمتقّهؿ ًمٖمرض دٟمٞمقّي أو إليث٤مر سم٤مـمؾ أو ٓؾمتِمٕم٤مر طم٘مد يمًم ىمد يتقمّهف

، اًمٗمّمؾ اًمث٤مُمـ واًمٕمنمون(./)شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون 
٤م ريض اهلل ُمـ ـمالب اًمدٟمٞم٤م  واقمتؼم اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اهلرري ذم شمّم٤مٟمٞمٗمف يمؾَّ ُمـ ىم٤مشمؾ قمٚمٞم  

ذم ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل  «اًمدرة اًمٌٝمٞم٦م» ىم٤مل اًمِمٞمخ اهلرري ذم وسمٖم٤مة. ،وقمّم٤مة، وآصمٛملم ،وومً٘م٦م

ه قمـ أوًمئؽ سمٕمد أن طمّمؾ قمغم ُمٓمٚمقسمف يمػَّ يدَ  –ريض اهلل قمٜمف ُمٕم٤موي٦م :أي–صمؿ هق »قمٜمف: 

)اًمدرة اًمٌٝمٞم٦م ذم طمؾ أًمٗم٤مظ اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م، ش.ومُٕمٚمِؿ سمذًمؽ أٟمف يم٤من يٓمٚم٥م اًمدٟمٞم٤م ،اًمذيـ ىمتٚمقا قمثًمن

 (0ص

وذم  ،يم٤من ذم اًم٤ٌمـمـ سم٤مهمًٞم٤م –ريض اهلل قمٜمف ُمٕم٤موي٦م :أي–إٟمف » :«اعم٘م٤مٓت اًمًٜمٞم٦م»وىم٤مل ذم 

 (/)اعم٘م٤مٓت اًمًٜمٞم٦م ذم يمِمػ والٓت اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ش. ٤م٤م ُمرائٞمً هر ُمًتًؽًما سمدم قمثًمن ُمراقمٞمً اًمٔم٤م

أُم٤م زقمؿ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أن ُمٕم٤موي٦م ارشمٙم٥م ُم٤م ومٕمٚمف قمـ اضمتٝم٤مد ومٝمق » وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر:

 (/)اعم٘م٤مٓت اًمًٜمٞم٦م ذم يمِمػ والٓت اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ش. ُمردود، إٟمًم ىم٤مشمؾ ًمٚمدٟمٞم٤م واعمٚمؽ

صمؿ ًمٞمٕمٚمؿ أن ُمٕم٤موي٦م يم٤من ىمّمده ُمـ هذا اًم٘مت٤مل اًمدٟمٞم٤م، ومٚم٘مد » ٗمح٤مت:صمؿ ىم٤مل قم٘م٥م ص

. واًمدًمٞمؾ اًمنمقمل قمغم إصم٤ٌمت /)اعم٘م٤مٓت اًمًٜمٞم٦م ش. وومرط اًمٖمرام ذم اًمرئ٤مؾم٦م ،يم٤من سمف اًمٓمٛمع ذم اعمٚمؽ

 (ُمـ صح٤ميب أو شم٤مسمٕمل، ص قمّمٞم٤من ُمـ ىم٤مشمٚمٝمؿ قمكم  

واحل٤مصؾ » ودقم٤مة إمم اًمٜم٤مر: ،يم٤من سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ُمرشمٙمٌل أصم٤مم ي٘مقل اًمِمٞمخ اهلرري: 

٤م. صمؿ ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم أهؾ صٗملم اًمذيـ ٤م ص٤محلً أٟمف ًمٞمس يمؾ ومرد ُمٜمٝمؿ يم٤من شم٘مٞم  



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ()اًمدراًمٌٝمٞم٦م، صش.  ُمـ اًمّمح٤مسم٦ما ىمٚمٞماًل ٤م إهنؿ دقم٤مة إمم اًمٜم٤مر، يِمٛمؾ قمددً ىم٤مشمٚمقا قمٚمٞم  

وُم٘م٤مشمٚمقهؿ دقم٤مة وضمٞمِمف دقم٤مة إمم اجلٜم٦م،  -أي قمكم-ومٝمق» :«اعم٘م٤مٓت اًمًٜمٞم٦م» وىم٤مل ذم

 ( /)اعم٘م٤مٓت اًمًٜمٞم٦م ذم يمِمػ والٓت أمحد سمـ شمٞمٛمٞم٦م ش. إمم اًمٜم٤مر

ؼ أصح٤مَب اجلٛمؾ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم يمٚمٝمؿ إٓ قم٤مئِم٦م ًَّ . واًمزسمػم ،وـمٚمح٦م ،يمًم وم

٤م ومً٘م٦م. وأُم٤م ومٝم١مٓء اًمثالصم٦م سمريئقن ُمـ اًمٗمًؼ، واًم٤ٌمىمقن ُمـ أشم٤ٌمقمٝمؿ اًمذيـ ىم٤مشمٚمقا قمٚمٞم  »

 (ُمـ صح٤ميب أو شم٤مسمٕمل، ص )اًمدًمٞمؾ اًمنمقمل قمغم إصم٤ٌمت قمّمٞم٤من ُمـ ىم٤مشمٚمٝمؿ قمكم   ش.ؿ سمٖمقاأصح٤مب ُمٕم٤موي٦م وم٢مهن

وضمٕمؾ ذم ُمقوع آظمر ُم٘م٤مشمكم قمكم ريض اهلل قمٜمف ُمـ اًمّمح٤مسم٦م يمٚمٝمؿ ُمـ اًمدقم٤مة إمم 

)اًمدًمٞمؾ اًمنمقمل ش.واعم٘م٤مشمٚمقن ًمٕمكم دقم٤مة إمم اًمٜم٤مر» وآصمٛملم ُمـ همػم اؾمتثٜم٤مء أطمد ُمٜمٝمؿ: ،وسمٖم٤مة ،اًمٜم٤مر

 (ُمـ صح٤ميب أو شم٤مسمٕمل، ص قمّمٞم٤من ُمـ ىم٤مشمٚمٝمؿ قمكم  قمغم إصم٤ٌمت 

)اًمدًمٞمؾ اًمنمقمل قمغم إصم٤ٌمت قمّمٞم٤من ُمـ ىم٤مشمٚمٝمؿ ش. اعم٘م٤مشمٚمقن ًمٕمكم سمٖم٤مة آصمٛمقن»وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر: 

 (قمكم ُمـ صح٤ميب أو شم٤مسمٕمل، ص

٤م ذم إصم٤ٌمت قمّمٞم٤من مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ ىم٤مشمٚمقا قمٚمٞم٤م ريض اهلل وقمٛمؾ اًمِمٞمخ اهلرري يمت٤مسمً 

وهد  .«ُمـ صح٤ميب أو شم٤مسمٕمل ًمٞمؾ اًمنمقمل قمغم إصم٤ٌمت قمّمٞم٤من ُمـ ىم٤مشمٚمٝمؿ قمكم  اًمد» قمٜمف، ؾمًمه

اًمِمٞمخ اهلرري ذم يمت٤مسمف هذا اًمرواي٤مت اًمْمٕمٞمٗم٦م واعمقوققم٦م هًدا يقطمل إمم أهن٤م رواي٤مت قمغم 

ذيمر اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل » هم٤مي٦م ُمـ اًمّمح٦م. وىمد أضمٌٜم٤م قمـ إدًم٦م اًمتل ؾم٤مىمٝم٤م اًمِمٞمخ اهلرري ذم

 . «سمدر اًمٚمٞم٤مزم ذح سمدء إُم٤مزم»ويمذًمؽ ذم ُمـ هذا اًمنمح،  «قمٜمٝمؿ
 ًمٜم٤م ذم أظمرة.  ٟمدقمق اهلل شمٕم٤ممم أن جيٕمؾ دوم٤مقمٜم٤م قمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمٜمج٤مةً 

 :«أمرُت بؼتال اــاؿثع واـؼاسطع وادارؾع» :حتؼقق حديث
وأيب ؾمٕمٞمد اخلدري، وقمًمر سمـ ي٤مه، وقمٌد اهلل  ،روي هذا احلدي٨م سمٓمرق قمدة قمـ قمكم

واؾمتدل  وٓيّمح رء ُمـ هذه اًمٓمرق، إٟمّم٤مري ريض اهلل قمٜمٝمؿ، سمـ ُمًٕمقد، وأيب أيقب

٤م ريض وقمدَّ ُمـ ظم٤مًمػ قمٚمٞم   ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف،فمٚمؿ ٤م قمغم اًمِمٞمخ اهلرري هبذه اًمرواي٦م أيًْم 

( اعمتٛمرديـ ذم )قمكم   وم٘م٤مشمؾ» واخل٤مرضملم؛ سمؾ ُمردة وـمٖم٤مة: ،اهلل قمٜمف ٟم٤ميمثل اًمٌٞمٕم٦م، واًمٔم٤معملم

 (.اًمٕم٘مٞمدة اًمًٜمٞم٦م، ص)إفمٝم٤مرش. وىمٕم٦م اجلٛمؾ وصٗملم

 : ، وـه طدة صرقحديث طظ ريض اهلل طـه

قمـ زيد سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم  ،)راوميض يمذاب( قمـ أيب اجل٤مرود اـطريق األول:



َ قيدةَ الع َ شرحَ    0   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
أُمرين رؾمقل اهلل صغم اهلل »قمـ قمكم ىم٤مل:  ،قمـ ضمده )صح٤ميب( ،)صم٘م٦م صم٧ٌم(ف قمـ أسمٞم ،)صم٘م٦م(

 (/)شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر  .«لمقمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٘مت٤مل اًمٜم٤ميمثلم واعم٤مرىملم واًم٘م٤مؾمٓم

أسمق » لم:وأسمق اجل٤مرود زي٤مد سمـ اعمٜمذر اهلٛمداين اًمٙمقذم راوميض يمذاب، ىم٤مل ُيٞمك سمـ ُمٕم

 (/ٞمك سمـ ُمٕملم سمرواي٦م اًمدوري )شم٤مريخ ُيش. اجل٤مرود زي٤مد سمـ اعمٜمذر يمذاب ظمٌٞم٨م

 قمٚمٞمف يم٤من راومْمٞم٤م يْمع احلدي٨م ذم ُمث٤مًم٥م أصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل»وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن: 

 (/0)اعمجروطملم  ش.وؾمٚمؿ

قمـ  ،قمـ يقٟمس سمـ أرىمؿ)وٕمٞمػ( ،قمـ ضمٕمٗمر إمحر)ص٤مًمح ؿمٞمٕمل( واـطريق اـثاين:

قمـ ظمٚمٞمد اًم٘مٍمي ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞم٤م ي٘مقل يقم اًمٜمٝمروان:  ،أسم٤من )يمذاب(

خ دُمِمؼ ٓسمـ )شم٤مريش. أُمرين رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٘مت٤مل اًمٜم٤ميمثلم واعم٤مرىملم واًم٘م٤مؾمٓملم»

 (/0قم٤ًميمر 

وىم٤مل . ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد وُيٞمك سمـ ُمٕملم، واإلُم٤مم اًمٜم٤ًمئل: أسم٤من سمـ أيب قمٞم٤مش ُمؽموك

 (/0-زان آقمتدال ٞم)ُمؿمٕم٦ٌم: يمذاب.

ىم٤مل أسمق داود: صدوق ؿمٞمٕمل. وىم٤مل اجلقزضم٤مين: ُم٤مئؾ . وضمٕمٗمر سمـ زي٤مد إمحر ؿمٞمٕمل

 (/0ن آقمتدال ُمٞمزا) قمـ اًمٓمريؼ. وىم٤مل اسمـ قمدي: هق ص٤مًمح ؿمٞمٕمل.

 قمـ أٟمس سمـ قمٛمرو ،قمـ قمٌد اجل٤ٌمر اهلٛمداين)ؿمٞمٕمل يمذاب( واـطريق اـثاـث:

أُمرت سم٘مت٤مل صمالصم٦م اعم٤مرىملم واًم٘م٤مؾمٓملم »)جمٝمقل(، قمـ أسمٞمف )جمٝمقل( قمـ قمكم ىم٤مل: 

 (/)شم٤مريخ دُمِمؼ، ٓسمـ قم٤ًميمر  ش.واًمٜم٤ميمثلم

ىم٤مل أسمق . ُمـ همالة اًمِمٞمٕم٦م هق قمٌد اجل٤ٌمر سمـ اًمٕم٤ٌمس يمقذم يمذاب قمٌد اجل٤ٌمر اهلٛمداين:

يٕمٜمك اًمتِمٞمع.  -ٟمٕمٞمؿ: مل يٙمـ سم٤مًمٙمقوم٦م أيمذب ُمٜمف. وىم٤مل اجلقزضم٤مين: يم٤من هم٤مًمٞم٤م ذم ؾمقء ُمذهٌف

 (/ٞمزان آقمتدال )ُم

قمـ حمٛمد سمـ احلًـ سمـ قمٓمٞم٦م سمـ ؾمٕمد اًمٕمقذم )وٕمٞمػ مل يّمح  واـطريق اـرابع:

وٕمٞمػ(، قمـ أظمٞمف ) طمديثف(، طمدصمٜمل أيب)وٕمٞمػ(، طمدصمٜمل قمٛمل قمٛمرو سمـ قمٓمٞم٦م سمـ ؾمٕمد

)وٕمٞمػ(، طمدصمٜمل ضمدي ؾمٕمد سمـ ضمٜم٤مدة  )وٕمٞمػ(، قمـ اسمـ قمٓمٞم٦م احلًـ سمـ قمٓمٞم٦م سمـ ؾمٕمد

أُمرت سم٘متؾ صمالصم٦م اًم٘م٤مؾمٓملم واًمٜم٤ميمثلم واعم٤مرىملم، وم٠مُم٤م اًم٘م٤مؾمٓمقن »)صح٤ميب(، قمـ قمكم ىم٤مل: 

)شم٤مريخ  .شوم٠مهؾ اًمِم٤مم، وأُم٤م اًمٜم٤ميمثقن ومذيمرهؿ، وأُم٤م اعم٤مرىمقن وم٠مهؾ اًمٜمٝمروان، يٕمٜمل احلروري٦م

 (/ُمِمؼ )د



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 هذا إؾمٜم٤مد ُمًٚمًؾ سم٤مًمْمٕمٗم٤مء. 

 (/)ُمٞمزان آقمتدال  ش.مل يّمح طمديثف»ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم حمٛمد سمـ احلًـ: 

وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل  (/)اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مءوىم٤مل أسمقطم٤مشمؿ وهمػمه: احلًـ سمـ قمٓمٞم٦م وٕمٞمػ.

ُمـ اًمٌٞمقت اًمْمٕمٗم٤مء، » ىم٤مل اسمـ رضم٥م: (/)ُمٞمزان آقمتدالوهمػمه : قمٛمرو سمـ قمٓمٞم٦م وٕمٞمػ.

 (/ ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذي) ش.وأوٓده ،قمٓمٞم٦م سمـ ؾمٕمد اًمٕمقذم

قمـ  ،)يمذاب(قمـ طمٙمٞمؿ سمـ ضمٌػم ،قمـ ومٓمر سمـ ظمٚمٞمٗم٦م )ؿمٞمٕمل( واـطريق اخلامس:

ش. أُمرت سم٘مت٤مل اًمٜم٤ميمثلم واًم٘م٤مؾمٓملم واعم٤مرىملم»إسمراهٞمؿ)صم٘م٦م(، قمـ قمٚم٘مٛم٦م)صم٘م٦م(، قمـ قمكم ىم٤مل: 

 (./. شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر /0. اًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ قمدي 0ًٜمد اًمٌزار، رىمؿ:. ُم0)اًمًٜم٦م ٓسمـ أيب قم٤مصؿ، رىمؿ:

ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل: ُمؽموك. ىم٤مل ؿمٕم٦ٌم: أظم٤مف اًمٜم٤مر إن . طمٙمٞمؿ سمـ ضمٌػم ُمؽموك ويمذاب

 (/-ٞمزان آقمتدال )ُمأطمدث قمٜمف. وىم٤مل اجلقزضم٤مين: طمٙمٞمؿ سمـ ضمٌػم يمذاب. 

ـ ُمٕملم: صم٘م٦م ؿمٞمٕمل. وىم٤مل أمحد: طمديثف ىم٤مل اسم. ومٓمر سمـ ظمٚمٞمٗم٦م صم٘م٦م، وًمٙمٜمف ؿمٞمٕملو

 (/)ُمٞمزان آقمتدال ش. طمدي٨م رضمؾ يمٞمس إٓ أٟمف يتِمٞمع. وىم٤مل اجلقزضم٤مين: زائغ همػم صم٘م٦م

طمدصمٜم٤م اًمرسمٞمع سمـ ؾمٝمؾ ، طمدصمٜم٤م إؾمًمقمٞمؾ سمـ ُمقؾمك )ؿمٞمٕمل هم٤مزم( واـطريق اـسادس:

ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م  ،)صم٘م٦م(، قمـ قمكم سمـ رسمٞمٕم٦م اًمقاًمٌل)صم٘م٦م( اًمٗمزاري )وٕمٞمػ(، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمٌٞمد

واًمٜم٤ميمثلم  ،قمٝمد إزم اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمًالم أين ُم٘م٤مشمؾ سمٕمده اًم٘م٤مؾمٓملم»قمٚمٞم٤م قمغم ُمٜمؼميمؿ هذا ي٘مقل: 

 (./. اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم رىمؿ: )ُمًٜمد أيب يٕمغم،ش. واعم٤مرىملم

ىم٤مل ُيٞمك: ًمٞمس سمِمئ. وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل وهمػمه: . رسمٞمع سمـ ؾمٝمؾ اًمٗمزاري وٕمٞمػ

 (/ٞمزان آقمتدال )ُميثف. وٕمٞمػ. وىم٤مل اًمٌخ٤مري: خي٤مًمػ ذم طمد

ُمٜمف همٚمقا ذم  ىم٤مل اسمـ قمدى: أٟمٙمروا. وإؾمًمقمٞمؾ سمـ ُمقؾمك اًمٗمزاري ُمـ همالة اًمِمٞمٕم٦م

اًمتِمٞمع. وىم٤مل قمٌدان: أٟمٙمر قمٚمٞمٜم٤م هٜم٤مد واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذه٤مسمٜم٤م إًمٞمف، وىم٤مل: إيش قمٛمٚمتؿ قمٜمد ذاك 

 (/ٞمزان آقمتدال )ُماًمٗم٤مؾمؼ اًمذي يِمتؿ اًمًٚمػ. 

)ُمـ همالة اًمِمٞمٕم٦م(، صمٜم٤م اًمرسمٞمع  ٘مرئ ُمـ ـمريؼ قم٤ٌمد سمـ يٕم٘مقبوأظمرضمف اًمٌزار واسمـ اعم

 (.. ُمٕمجؿ اسمـ اعم٘مرئ، رىمؿ:)ُمًٜمد اًمٌزار، رىمؿ:سمـ ؾمٝمؾ اًمٗمزازي، سمف. 

قم٤ٌمد سمـ يٕم٘مقب ُمـ همالة » وقم٤ٌمد سمـ يٕم٘مقب ُمـ همالة اًمِمٞمٕم٦م، ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمذهٌل:

ع ذًمؽ يروي اعمٜم٤ميمػم قمـ ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن: يم٤من داقمٞم٦م إمم اًمرومض، وُم .اًمِمٞمٕم٦م ورؤوس اًمٌدع



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (/)ُمٞمزان آقمتدال ش.اعمِم٤مهػم، وم٤مؾمتحؼ اًمؽمك

قمـ ُيٞمك سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ)ُمؽموك ُمـ همالة اًمِمٞمٕم٦م(، قمـ  :بعواـطريق اـسا

ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م  ،)جمٝمقل( أسمٞمف)صم٘م٦م(، قمـ أيب ص٤مدق )إزدي صدوق(، قمـ رسمٞمٕم٦م سمـ ٟم٤مضمد

. )اعمٕمجؿ إوؾمط ًمٚمٓمؼماين، رىمؿ:ش. اعم٤مرىملمأُمرت سم٘مت٤مل اًمٜم٤ميمثلم، واًم٘م٤مؾمٓملم، و»قمٚمٞم٤م، ي٘مقل: 

 (. ُمٕمجؿ اسمـ اعم٘مرئ، رىمؿ:

ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: ُمٜمٙمر احلدي٨م، وشمريمف . ُيٞمك سمـ ؾمٚمٛم٦م ُمٜمٙمر احلدي٨م، ُمـ همالة اًمِمٞمٕم٦م

 (/)اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء . اًمٜم٤ًمئل، وىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم: وٕمٞمػ ويٖمٚمق ذم اًمتِمٞمع

 حديث أيب سعقد اخلدري ريض اهلل طـه: 

قمـ أيب  ،)يمذاب( قمـ أيب ه٤مرون اًمٕمٌدي ،)ؿمٞمٕمل( إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ إزديقمـ 

 ،واًم٘م٤مؾمٓملم ،أُمرٟم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٘مت٤مل اًمٜم٤ميمثلم»ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل: 

ُمٕمف  ،ُمع قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م :ىم٤مل ؟واعم٤مرىملم، وم٘مٚمٜم٤م: ي٤م رؾمقل اهلل أُمرشمٜم٤م سم٘مت٤مل ه١مٓء ومٛمع ُمـ

 (/)شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر . شي٘متؾ قمًمر سمـ ي٤مه

يمذسمف مح٤مد سمـ زيد. وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل: ُمؽموك . أسمقه٤مرون اًمٕمٌدي قمًمرة سمـ ضمقيـ يمذاب

احلدي٨م. ىم٤مل اجلقزضم٤مين: أسمق ه٤مرون يمذاب ُمٗمؽم. وىم٤مل أسمق ص٤مًمح سمـ حمٛمد: أيمذب ُمـ 

 (/ٞمزان آقمتدال )ُمش. ومرقمقن

إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ إزدي أسمق » ىم٤مل اسمـ طمجر: وإؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ ُمـ اًمِمٞمٕم٦م،

 (/)ًم٤ًمن اعمٞمزان . شيٕم٘مقب اًمٙمقذم ُمـ رضم٤مل اًمِمٞمٕم٦م ذيمره اًمٓمقد

 حديث طامر بن يارس ريض اهلل طـه: 

قمـ ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمًمن )ؿمٞمٕمل(، طمدصمٜم٤م اخلٚمٞمؾ سمـ ُمرة، قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمٚمٞمًمن، قمـ 

 ،واًم٘م٤مؾمٓملم ،ثلمأُمرت أن أىم٤مشمؾ اًمٜم٤ميم»أسمٞمف، قمـ ضمده ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمًمر سمـ ي٤مه ي٘مقل: 

 (/. شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر، رىمؿ:)ُمًٜمد أيب يٕمغم، رىمؿ:ش.واعم٤مرىملم

ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد: صم٘م٦م ومٞمف وٕمػ، ويم٤من يتِمٞمع. وىم٤مل أمحد سمـ  .ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمًمن ؿمٞمٕمل

اعم٘مدام: يم٤من ضمٕمٗمر يٜم٥ًم إمم اًمرومض. وىم٤مل ضمرير سمـ يزيد سمـ ه٤مرون: سمٕمثٜمل أيب إمم ضمٕمٗمر 

: سمٚمٖمٜمل أٟمؽ شم٥ًم أسم٤م سمٙمر وقمٛمر! ىم٤مل: أُم٤م اًم٥ًم ومال، وًمٙمـ اًمٌٖمض ُم٤م اًمْمٌٕمل، وم٘مٚم٧م ًمف



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (/0ٞمزان آقمتدال )ُمش.وم٢مذا هق راوميض ُمثؾ احلًمر ،ؿمئ٧م

)ُمٞمزان آقمتدال ىم٤مل اًمٌخ٤مري: ُمٜمٙمر احلدي٨م.. ٤م وٕمٞمػوظمٚمٞمؾ سمـ ُمرة اًمْمٌل أيًْم 

/) .:اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم.ٓيّمح طمديثف وىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم: اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمٚمٞمًمن( /0) 

 حديث طبد اهلل بن مسعود ريض اهلل طـه: 

قمـ ُمًٚمؿ اعمالئل )ُمؽموك(، قمـ إسمراهٞمؿ، قمـ قمٚم٘مٛم٦م، قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد، ىم٤مل: 

 ()اعمٕمجؿ إوؾمط، رىمؿ: ش.أُمر قمكم سم٘مت٤مل اًمٜم٤ميمثلم، واًم٘م٤مؾمٓملم، واعم٤مرىملم»

ٓيٙمت٥م  د:وىم٤مل أمح ىم٤مل اًمٗمالس: ُمؽموك احلدي٨م.. ُمًٚمؿ سمـ يمٞم٤ًمن اعمالئل ُمؽموك

 (/0ٞمزان آقمتدال )ُم وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل وهمػمه: ُمؽموك. طمديثف.

ًٓ  ، وذم احلدي٨م قمٚم٦م أظمرى  ٓ هل أن احلًـ سمـ قمٛمرو اًمٗم٘مٞمٛمل رواه قمـ قمكم ُمقصق

يرويف » ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل: قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد، واًمّمحٞمح أٟمف ُمرؾمؾ قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف،

قمـ قمٌد اهلل. وظم٤مًمٗمف احلًـ سمـ قمٛمرو اًمٗم٘مٞمٛمل ومرواه  ُمًٚمؿ إقمقر قمـ إسمراهٞمؿ، قمـ قمٚم٘مٛم٦م،

وُمٜمٝمؿ ُمـ أرؾمٚمف قمٜمف، وهق اًمّمحٞمح قمـ إسمراهٞمؿ، قمـ . قمـ إسمراهٞمؿ، قمـ قمٚم٘مٛم٦م، قمـ قمكم

 (/)اًمٕمٚمؾ ًمٚمدارىمٓمٜمل ش.قمكم ُمرؾمال 

 حديث أيب أيوب األكصاري ريض اهلل طـه: 

خمتٚمػ ومٞمف(، طمدصمٜمل قمـ حمٛمد سمـ محٞمد )يمذاب(، صمٜم٤م ؾمٚمٛم٦م سمـ اًمٗمْمؾ ) األول:اـطريق 

أسمق زيد إطمقل، قمـ قمت٤مب سمـ صمٕمٚم٦ٌم )جمٝمقل(، طمدصمٜمل أسمق أيقب إٟمّم٤مري، ذم ظمالوم٦م قمٛمر 

أُمر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م سم٘مت٤مل »سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 

 ()اعمًتدرك ًمٚمح٤ميمؿ، رىمؿ:ش.اًمٜم٤ميمثلم، واًم٘م٤مؾمٓملم، واعم٤مرىملم

 . «مل يّمح» ؾمٙم٧م قمٚمٞمٝم٤م احل٤ميمؿ، وىم٤مل اًمذهٌل: رواي٦م،شمّمح هذه اًم وٓ
روى قمٜمف أسمق زيد » ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمذهٌل، واحل٤مومظ اسمـ طمجر ذم قمت٤مب سمـ صمٕمٚم٦ٌم:

ًم٤ًمن اعمٞمزان . /ٞمزان آقمتدال )ُمش.إطمقل طمدي٨م: ىمت٤مل اًمٜم٤ميمثلم، واإلؾمٜم٤مد ُمٔمٚمؿ، واعمتـ ُمٜمٙمر

/) 

٘مف أسمق داود وهمػمه، وصمَّ  سمٕمْمٝمؿ، ووصمؼ اًمٌٕمض ؾمٚمٛم٦م سمـ اًمٗمْمؾ إسمرش، ووٕمٗمف

 (/ل ذم اًمْمٕمٗم٤مء )اعمٖمٜم قمٜمده ُمٜم٤ميمػم. ي:ووٕمٗمف اسمـ راهقي٦م وهمػمه. وىم٤مل اًمٌخ٤مر

ويم٤من واهلل يٙمذب.  -ىم٤مل اسمـ ظمراش: طمدصمٜم٤م اسمـ محٞمد . وحمٛمد سمـ محٞمد اًمرازي يمذاب



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ق وضم٤مء قمـ همػم واطمد أن اسمـ محٞمد يم٤من ينق احلدي٨م. وىم٤مل ص٤مًمح ضمزرة: ُم٤م رأي٧م أطمذ

. وىم٤مل أسمق أمحد اًمٕم٤ًمل: ؾمٛمٕم٧م ومْمٚمؽ اًمرازي ذب ُمـ اسمـ محٞمد وُمـ اسمـ اًمِم٤مذيمقينسم٤مًمٙم

 (/0ٞمزان آقمتدال )ُم ي٘مقل: دظمٚم٧م قمغم حمٛمد سمـ محٞمد وهق يريم٥م إؾم٤مٟمٞمد قمغم اعمتقن.

)ُمتٝمؿ سم٤مًمٙمذب واًمقوع(، صمٜم٤م قمٌد اًمٕمزيز  قمـ حمٛمد سمـ يقٟمس اًم٘مرر واـطريق اـثاين:

قمكم سمـ همراب سمـ أيب وم٤مـمٛم٦م )ُمـ همالة اًمِمٞمٕم٦م(، قمـ إصٌغ سمـ ٟم٤ٌمشم٦م سمـ اخلٓم٤مب)صم٘م٦م(، صمٜم٤م 

)يمذاب(، قمـ أيب أيقب إٟمّم٤مري ريض اهلل قمٜمف، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

واًم٘م٤مؾمٓملم، واعم٤مرىملم سم٤مًمٓمرىم٤مت، واًمٜمٝمرواٟم٤مت،  ،شم٘م٤مشمؾ اًمٜم٤ميمثلم»ي٘مقل ًمٕمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م: 

ُمع »رؾمقل اهلل، ُمع ُمـ شم٘م٤مشمؾ ه١مٓء إىمقام؟ ىم٤مل:  ىم٤مل أسمق أيقب: ىمٚم٧م ي٤م .شوسم٤مًمِمٕمٗم٤مت

 ()اعمًتدرك ًمٚمح٤ميمؿ، رىمؿ: ش.قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

يمذاب. وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل واسمـ طم٤ٌمن:  ىم٤مل أسمق سمٙمر سمـ قمٞم٤مش:. إصٌغ سمـ ٟم٤ٌمشم٦م يمذاب

 (./ٞمزان آقمتدال )ُم ش.ُمؽموك

، ويم٤من هم٤مًمٞم٤م ذم ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن: طمدث سم٤معمقوققم٤مت. وقمكم سمـ همراب ُمـ همالة اًمِمٞمٕم٦م

 .(/ٞمزان آقمتدال )ُم اًمتِمٞمع.

ىم٤مل اسمـ قمدي: ىمد اهتؿ اًمٙمديٛمك سم٤مًمقوع. . حمٛمد سمـ يقٟمس ُمتٝمؿ سم٤مًمٙمذب واًمقوعو

وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن: ًمٕمٚمف ىمد ووع أيمثر ُمـ أًمػ طمدي٨م. وىم٤مل اسمـ قمدي: ادقمك اًمرواي٦م قمٛمـ مل 

رأي٧م أسم٤م داود يٓمٚمؼ ذم يرهؿ، شمرك قم٤مُم٦م ُمِم٤مخيٜم٤م اًمرواي٦م قمٜمف. وىم٤مل أسمق قمٌٞمد أضمرى: 

 (/ٞمزان آقمتدال )ُم اًمٙمديٛمك اًمٙمذب، ويمذا يمذسمف ُمقؾمك سمـ ه٤مرون، واًم٘م٤مؾمؿ اعمٓمرز.

)ؿمٞمٕمل ُمتٝمؿ سم٤مًمقوع(، قمـ احل٤مرث سمـ طمّمػمة  قمـ حمٛمد سمـ يمثػم واـطريق اـثاـث:

)ُمًٚمؿ سمـ ٟمذير، ُوصمؼ(، قمـ خمٜمػ سمـ ؾمٚمٞمؿ)صح٤ميب(، ىم٤مل: أشمٞمٜم٤م أسم٤م  )ؿمٞمٕمل(، قمـ أيب ص٤مدق

إٟمّم٤مري وهق يٕمٚمػ ظمٞمال ًمف سمَّمْٕمٜمٌََك، وم٘مٚمٜم٤م قمٜمده، وم٘مٚم٧م ًمف: أسم٤م أيقب ىم٤مشمٚم٧م  أيقب

إن رؾمقل اهلل »اعمنميملم ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، صمؿ ضمئ٧م شم٘م٤مشمؾ اعمًٚمٛملم، ىم٤مل: 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أُمرين سم٘مت٤مل صمالصم٦م اًمٜم٤ميمثلم، واًم٘م٤مؾمٓملم، واعم٤مرىملم، وم٘مد ىم٤مشمٚم٧م اًمٜم٤ميمثلم، 

ًم٘م٤مؾمٓملم، وأٟم٤م ُم٘م٤مشمؾ إن ؿم٤مء اهلل اعم٤مرىملم سم٤مًمِمٕمٗم٤مت سم٤مًمٓمرىم٤مت سم٤مًمٜمٝمراوات وُم٤م وىم٤مشمٚم٧م ا

 ( و /. شم٤مريخ دُمِمؼ /. اًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ قمدي 0)اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين، رىمؿ:ش. أدري ُم٤م هؿ؟

ىم٤مل اسمـ قمدي: يٙمت٥م طمديثف قمغم وٕمٗمف. وهق ُمـ ژ احل٤مرث سمـ طمّمػمة ُمـ اًمِمٞمٕم٦م



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
أسمق  :«اعمٖمٜمل»ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمذهٌل ذم و. (/ٞمزان آقمتدال )ُمش. ذم اًمتِمٞمع اعمتحرىملم سم٤مًمٙمقوم٦م

 (/)اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء . وقمٜمف احل٤مرث سمـ طمّمػمة إؾمٜم٤مده ُمٔمٚمؿ ،ص٤مدق قمـ خمٜمػ سمـ ؾمٚمٞمؿ

٤م ذم ذيمر اسمـ اجلقزي طمديثً . حمٛمد سمـ يمثػم اًم٘مرر اًمٙمقذم ُمـ اًمِمٞمٕم٦م ُمتٝمؿ سم٤مًمٙمذب

٤م، صمؿ ذيمر قمـ أمحد سمـ يمثػم وهق اعمتٝمؿ سمقوٕمف، وم٢مٟمف يم٤من ؿمٞمٕمٞمً  ومْمؾ قمكم، صمؿ ىم٤مل: ومٞمف حمٛمد

 .()اًمٙمِمػ احلثٞم٨م، ص .أٟمف ىم٤مل: ظمرىمٜم٤م طمديثف

)يمذاب(، سمٌٖمداد، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ذيؽ، قمـ  قمـ اعمٕمغم سمـ قمٌد اًمرمحـ :واـطريق اـرابع

أيقب  ؾمٚمٞمًمن سمـ ُمٝمران إقمٛمش، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ، قمـ قمٚم٘مٛم٦م وإؾمقد، ىم٤مٓ: أشمٞمٜم٤م أسم٤م

إٟمّم٤مري قمٜمد ُمٜمٍمومف ُمـ صٗملم، وم٘مٚمٜم٤م ًمف: ي٤م أسم٤م أيقب، إن اهلل أيمرُمؽ سمٜمزول حمٛمد صغم 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وسمٛمجلء ٟم٤مىمتف شمٗمْمال ُمـ اهلل وإيمراُم٤م ًمؽ، طمتك أٟم٤مظم٧م سم٤ٌمسمؽ دون اًمٜم٤مس، 

ي٤م هذا، إن اًمرائد ٓ »صمؿ ضمئ٧م سمًٞمٗمؽ قمغم قم٤مشم٘مؽ شميب سمف أهؾ ٓ إًمف إٓ اهلل؟ وم٘م٤مل: 

 سم٘مت٤مل اًمٜم٤ميمثلم، ف، وإن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أُمرٟم٤م سم٘مت٤مل صمالصم٦م ُمع قمكم:يٙمذب أهٚم

واًم٘م٤مؾمٓملم، واعم٤مرىملم، وم٠مُم٤م اًمٜم٤ميمثقن: وم٘مد ىم٤مشمٚمٜم٤مهؿ أهؾ اجلٛمؾ ـمٚمح٦م واًمزسمػم، وأُم٤م 

ا، وأُم٤م اعم٤مرىمقن: ومٝمؿ أهؾ وومٝمذا ُمٜمٍمومٜم٤م ُمـ قمٜمدهؿ، يٕمٜمل: ُمٕم٤موي٦م وقمٛمر اًم٘م٤مؾمٓمقن:

وأهؾ اًمٜمخٞمالت، وأهؾ اًمٜمٝمرواٟم٤مت، واهلل ُم٤م أدري أيـ هؿ،  ٤مت،اًمٓمروم٤موات، وأهؾ اًمًٕمٞمٗم

؛ سمٖمٞم٦م اًمٓمٚم٥م ذم شم٤مريخ طمٚم٥م /؛ شم٤مريخ دُمِمؼ /)شم٤مريخ سمٖمداد ش.وًمٙمـ ٓسمد ُمـ ىمت٤مهلؿ إن ؿم٤مء اهلل

/.) 

ُمٕمٚمٛمل سمـ قمٌد اًمرمحـ ُمتٝمؿ سم٤مًمٙمذب واًمقوع، اقمؽمف سمقوع ؾمٌٕملم طمديًث٤م ذم ومْمؾ 

 ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل واسمـ اعمديٜمل وهمػممه٤م: .(0/)هتذي٥م اًمتٝمذي٥م قشمف.قمكم ريض اهلل قمٜمف قمٜمد ُم

وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: ُمؽموك احلدي٨م. وىم٤مل أسمق زرقم٦م: ذاه٥م احلدي٨م.  .يمذاب وواوع احلدي٨م

 (./ٞمزان آقمتدال )ُم

وذم ُمٕمٔمؿ ـمرىمف  واحل٤مصؾ أن هذا احلدي٨م ُمروي سمٕمدة ـمرق قمـ يمثػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م،

 يّمح هذا احلدي٨م.  سمٕمْمٝم٤م رواة وٕمٗم٤مء، ومال وذم رواة يمذاسمقن وؿمٞمٕم٦م،

اًمذيـ ؾمٕمقا ؾمٕمٞمٝمؿ  وم٤معمراد سم٤معم٤مرىملم واًمٜم٤ميمثلم هؿ اخلقارج، ،ؾمٚمٛمٜم٤م صح٦م اًمرواي٦م وًمق

 ًٓ وعم٤م أراد قمكم قم٘مد اًمّمٚمح ُمع ُمٕم٤موي٦م  ومحٚمقا اًمٜم٤مس قمغم اًمٌٞمٕم٦م ًمف،  ذم شمقًمٞم٦م قمكم اخلالوم٦م،أو

تَِؾ قمكم ريض اهلل قمٜمف وىمُ  قمٚمٞمف وأسمقا ـم٤مقمتف،ظمرضمقا  إُم٦م اعمًٚمٛم٦م، ٤م ًمٙمٚمٛم٦مريض اهلل قمٜمف مجٕمً 

  سم٠ميدهيؿ أصمٛم٦م اًمٔم٤معم٦م.



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
هذه اًمرواي٦م ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف وأصح٤مسمف، ومًم أقمج٥م أن ي٠مُمر  حمٛمؾوًمق يم٤من 

 ٤م سم٘مت٤مًمف، وهق ُمًتٕمد ًمٕم٘مد اًمّمٚمح ُمٕمف. اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمً 

وأُم٤م زي٤مدة أهؾ اًمِم٤مم  قارج،ومتتٗمؼ هذه اًمرواي٤مت وإطم٤مدي٨م اًمتل شمرهم٥م ذم ىمت٤مل اخل

 ومٛمـ ُمزاقمؿ اًمرواومض. 

 وصف اـشقخ اهلرري معاوية ريض اهلل طـه باـتؿرد وصؾب ادؾك: 

اهلرري ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف سم٤مًمتٛمرد وـمٚم٥م اعمٚمؽ سمٜم٤مء قمغم قمٌد اهلل وصػ اًمِمٞمخ 

 رواي٦م وٕمٞمٗم٦م ُمٜمٙمرة قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف، ورواي٦م ُمقوققم٦م قمـ قمًمر سمـ ي٤مه ريض اهلل

ويمذًمؽ مترد ُمٕم٤موي٦م قمغم قمكم ًمٞمس ُمٌٜمٞم ٤م قمٚمی اضمتٝم٤مد ذقمل سمدًمٞمؾ » . ىم٤مل اًمِمٞمخ اهلرري:قمٜمف

إن سمٜمل أُمٞم٦م ي٘م٤مشمٚمقٟمٜمل يزقمٛمقن أٟمٜمل ىمتٚم٧م قمثًمن، »ُم٤م شم٘مدم ُمـ ىمقل قمكم ريض  اهلل قمٜمف: 

)إفمٝم٤مر  ش.ويمذًمؽ ىم٤مل أسمق اًمٞم٘مٔم٤من قمًمر سمـ ي٤مه ريض اهلل قمٜمٝمًمش. وإٟمًم يريدون اعمٚمؽ ،ويمذسمقا

 (ٕم٘مٞمدة اًمًٜمٞم٦م سمنمح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م، صاًم

وهؿ يرهمٌقن ذم احلٙمؿ  ٕين ىمتٚم٧م قمثًمن، -ذم زقمٛمف -أن سمٜمل أُمٞم٦م إٟمًم ي٘م٤مشمٚمقٟمٜمل :أي

 اًمًٚمٓم٦م.و

اًمّمقاب أٟمف مل يٙمـ سم٤مضمتٝم٤مد؛ سمؾ يم٤من ٕضمؾ اعمٚمؽ يمًم ىم٤مل قمكم ريض » صمؿ قمٚمؼ قمٚمٞمف:

 (٦م، طم٤مؿمٞم٦م صٗمح٦م )إفمٝم٤مر اًمٕم٘مٞمدة اًمًٜمٞم٦م سمنمح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤مويش.اهلل قمٜمف

  اجلواب:

ومل يرد هذا  ُمروي سم٠مؾم٤مٟمٞمد قمدة،...ش إن سمٜمل أُمٞم٦م ي٘م٤مشمٚمقٟمٜمل » ىمقل قمكم ريض اهلل قمٜمف:

وأُم٤م إؾم٤مٟمٞمد إظمرى  وإؾمٜم٤مده وٕمٞمػ جلٝم٤مًم٦م صمالصم٦م رواة شم٤ٌمقم٤م، اًمٚمٗمظ إٓ ذم إؾمٜم٤مد ُمًدد،

 و ُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه٤م.أ ش ٧ٌُم ٚمِ واهلل ُم٤م ىمتٚم٧ُم، وٓ أُمرُت ، وًمٙمـ همُ »وضم٤مء ومٞمٝم٤م : ومّمحٞمح٦م،

ىم٤مل ُمًدد: طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل، قمـ رسمٞمح، قمـ أيب ُمقؾمك، قمـ قمٌد اهلل سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من، ىم٤مل: 

إن سمٜمل أُمٞم٦م ي٘م٤مشمٚمقٟمٜمل، يزقمٛمقن أين ىمتٚم٧م قمثًمن ريض اهلل قمٜمف، »إن قمٚمٞم ٤م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 

د اعم٘م٤مم: واهلل ويمذسمقا، إٟمًم يريدون اعمٚمؽ، وًمق أقمٚمؿ أٟمف يذه٥م ُم٤م ذم ىمٚمقهبؿ أين أطمٚمػ هلؿ قمٜم

ُم٤م ىمتٚم٧م قمثًمن ريض اهلل قمٜمف، وٓ أُمرت سم٘متٚمف، ًمٗمٕمٚم٧م، وًمٙمـ إٟمًم يريدون اعمٚمؽ وإين ٕرضمق 

 ش.أي٦م َّ  مض خض حض جض مص خص ٱُّٱأن أيمقن أٟم٤م وقمثًمن ريض اهلل قمٜمف ممـ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:

 (/ شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر. )اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م، رىمؿ:



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ش. ٓ أقمرومف» ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ ذم قمٌد اهلل سمـ ؾمٗمٞم٤من: ٤معمجٝمقًملم،هذا اإلؾمٜم٤مد ُمًٚمًؾ سم

وىم٤مل  (/يؾ )اجلرح واًمتٕمدش.هق جمٝمقل» وىم٤مل ذم أيب ُمقؾمك اهلٛمداين: (/)اجلرح واًمتٕمديؾ

ٓ أقمرومف إٓ سمرواي٦م قمٌد اهلل سمـ »:-وىمٞمؾ: رسمٞمح سمـ ٟمٗمٞمؾ -أسمقزرقم٦م ذم رُمح سمـ ٟمٗمٞمؾ اًمٙماليب

 (/ )اجلرح واًمتٕمديؾش. داود قمٜمف

واهلل ُم٤م ىمتٚم٧ُم، وٓ أُمرُت، وًمٙمـ » ضم٤مء ومٞمٝم٤م: وهذه اًمرواي٦م هل٤م أؾم٤مٟمٞمد أظمرى ُمتٕمددة،

سمذيمر إًمٗم٤مظ واعمّم٤مدر سمٕمد  -رهم٦ٌم ذم آظمتّم٤مر –ٟمٙمتٗمل هٜم٤م  أو ُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه٤م، شهُمٚم٧ٌُِم 

  (./-00شمٕمٚمٞم٘م٤مت اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م ) وًمالؾمتزادة ُمٜمف راضمع: طمذف اإلؾمٜم٤مد.

- ًمق أقمٚمؿ سمٜمل أُمٞم٦م ي٘مٌٚمقن ُمٜمل ًمٜمٗمٚمُتٝمؿ » يب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: قمـ قمكم سمـ أ

)شم٤مريخ اعمديٜم٦م ٓسمـ ؿم٦ٌم ․شمخًلم يٛمٞمٜم٤ًم ىم٤ًمُم٦ًم ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ، ُم٤م ىمتٚم٧م قمثًمن وٓ ُم٤مٕت قمٚمی ىمتٚمف

/. شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر /.)  

 هذا إؾمٜم٤مد صحٞمح، ورواشمف يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت.

- واهلل ُم٤م ىمتٚم٧ُم »ف ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمٚمٞم ٤م ريض اهلل قمٜمف ي٘مقل: قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜم

 (/شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر  ․و/0)شم٤مريخ اعمديٜم٦م ٓسمـ ؿم٦ٌم  ش.وٓ أُمرت، وًمٙمـ هُمٚم٧ٌُِم 

وًمف ُمت٤مسمع  ، وهق صدوق،يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت إٓ قمٌد اهلل سمـ رضم٤مء ورواشمف هذا إؾمٜم٤مد صحٞمح،

 ٤م. أيًْم 

- إن ؿم٤مء اًمٜم٤مس ىمٛم٧م هلؿ »يب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: قمـ اسمـ قم٤ٌمس، قمـ قمكم سمـ أ

ظمٚمػ ُم٘م٤مم إسمراهٞمؿ ومحٚمٗم٧م هلؿ سم٤مهلل: ُم٤م ىمتٚم٧ُم قمثًمن، وٓ أُمرت سم٘متٚمف، وًم٘مد هنٞمتٝمؿ 

 (/)شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر ش. ومٕمّمقين

-  أي سمٜمل أُمٞم٦م ُمـ ؿم٤مء »ي٘مقل:  -وهق قمٚمی ُمٜمؼم اًمٙمقوم٦م -قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

)شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ ش.اعم٘م٤مم واًمريمـ، ُم٤م ىمتٚم٧ُم قمثًمن، وٓ ذيم٧ُم ذم دُمفٟمٗمٚم٧ُم ًمف يٛمٞمٜمل سملم 

 (/قم٤ًميمر

-  :ُم٤م ىمتٚم٧ُم قمثًمن، وٓ ؿم٤ميٕم٧ُم ذم ىمتٚمف، »قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل

 (/)شم٤مريخ دُمِمؼ ش.وٓ ُم٤مٕت، وًم٘مد همٛمٜمل

-  أٓ »ظمٓمٌتف وم٘م٤مل: قمـ أيب ظمٚمدة احلٜمٗمل ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمٚمٞم ٤م خيٓم٥م ومذيمر قمثًمن ذم

)شم٤مريخ ش. إن اًمٜم٤مس يزقمٛمقن أين ىمتٚم٧م قمثًمن، وٓ واهلل اًمذي ٓ إًمف إٓ هق ُم٤م ىمتٚم٧ُم وٓ ُم٤مٕت

 (/دُمِمؼ 



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
مل يٙمـ سمٜمق أُمٞم٦م  واًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ إصمػم إمم قمًمر سمـ ي٤مه أٟمف ىم٤مل: وٟم٥ًم شم٤مريخ اًمٓمؼمي،

 ؿ. وإٟمًم شمذرقمقا سمف إمم سمًط ؾمٞمٓمرهت ذم اًمقاىمع يٓمٚمٌقن دم قمثًمن،

طمدصمٜمل حمٛمد، قمـ ظمٚمػ، ىم٤مل: رير:ىم٤مل اسمـ ضم اىمرأ رواي٦م اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي سم٤مإلؾمٜم٤مد:

طمدصمٜم٤م ُمٜمّمقر سمـ أيب ٟمقيرة، قمـ أيب خمٜمػ وطمدصم٧م قمـ هِم٤مم سمـ اًمٙمٚمٌل، قمـ أيب خمٜمػ، 

ريض اهلل ىم٤مل: طمدصمٜمل ُم٤مًمؽ سمـ أقملم اجلٝمٜمل، قمـ زيد سمـ وه٥م اجلٝمٜمل، أن قمًمر سمـ ي٤مه 

صٗملم(: أيـ ُمـ يٌتٖمل روقان اهلل قمٚمٞمف، وٓ يئقب إمم ُم٤مل وٓ  ىم٤مل يقُمئذ )أي يقمقمٜمف 

وًمد! وم٠مشمتف قمّم٤مسم٦م ُمـ اًمٜم٤مس، وم٘م٤مل: أهي٤م اًمٜم٤مس، اىمّمدوا سمٜم٤م ٟمحق ه١مٓء اًمذيـ يٌٖمقن دم اسمـ 

٤م، واهلل ُم٤م ـمٚمٌتٝمؿ سمدُمف، وًمٙمـ اًم٘مقم ذاىمقا اًمدٟمٞم٤م وم٤مؾمتحٌقه٤م ؾ ُمٔمٚمقُمً تِ قمٗم٤من، ويزقمٛمقن أٟمف ىمُ 

ؼ إذا ًمزُمٝمؿ طم٤مل سمٞمٜمٝمؿ وسملم ُم٤م يتٛمرهمقن ومٞمف ُمـ دٟمٞم٤مهؿ، ومل واؾمتٛمرءوه٤م وقمٚمٛمقا أن احل

يٙمـ ًمٚم٘مقم ؾم٤مسم٘م٦م ذم اإلؾمالم يًتح٘مقن هب٤م ـم٤مقم٦م اًمٜم٤مس واًمقٓي٦م قمٚمٞمٝمؿ، ومخدقمقا أشم٤ٌمقمٝمؿ 

٤م، وشمٚمؽ ُمٙمٞمدة سمٚمٖمقا هب٤م ُم٤م شمرون، ؾ ُمٔمٚمقُم٤م، ًمٞمٙمقٟمقا سمذًمؽ ضم٤ٌمسمرة ُمٚمقيمً تِ أن ىم٤مًمقا: إُم٤مُمٜم٤م ىمُ 

، ُم٘متؾ قمًمر سمـ ي٤مه، ط: داراًمؽماث، سمػموت. /)شم٤مريخ اًمٓمؼمي  ش.ضمالنوًمقٓ هل ُم٤م شمٌٕمٝمؿ ُمـ اًمٜم٤مس ر

 ، ذيمر شمتٛم٦م أُمر صٗملم، ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، سمػموت(/0اًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ  إصمػم 

اؾمتدل اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اهلرري هبذه اًمرواي٦م قمغم أن ُمٓم٤مًم٦ٌم دم قمثًمن ريض اهلل قمٜمف يم٤من 

يمذاب وُمـ همالة  وذم إؾمٜم٤مده أسمق خمٜمػ، واًمًٚمٓم٦م، يٙمٛمـ ومٞمٝم٤م رهم٦ٌُم سمٜمل أُمٞم٦م ذم احلٙمؿ

 اًمِمٞمٕم٦م، و اًمراوي أظمر: هِم٤مم سمـ حمٛمد اًمٙمٚمٌل، وهق ُمؽموك احلدي٨م وُمـ همالة اًمِمٞمٕم٦م. 

  أسمق خمٜمػ ًمقط سمـ ُيٞمك:

 .شظم٤ٌمري  شم٤مًمػ ٓ يقصَمؼ سمفأ» ذم أيب خمٜمػ: ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمذهٌل واحل٤مومظ اسمـ طمجر

ُمؽموك » وىم٤مل أسمقطم٤مشمؿ: ش.اًمراوميض إظم٤ٌمري» :وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمذهٌل ذم ُمقوع آظمر

 ش؟ؾم٠مًم٧م أسم٤م داود قمٜمف، ومٜمٗمض يده وىم٤مل: أطمد ي٠ًمل قمـ هذا»وىم٤مل أضمري :  ش.احلدي٨م

ىم٤مل اسمـ ش.ًمٞمس سمٌمء»وىم٤مل ُمرة: ش. ًمٞمس سمث٘م٦م»يًتحؼ أن ُي٠ًمل قمٜمف. ىم٤مل اسمـ ُمٕملم: ٓ :أي

اب شم٤مًم»ىم٤مل اسمـ قمراق: ش.ؿمٞمٕمل حمؽمق، ص٤مطم٥م أظم٤ٌمرهؿ»قمدي:  ىم٤مل اسمـ اجلقزي: ش.ػيمذَّ

ىم٤مل  ش.ًمقط واًمٙمٚمٌل يمذاسم٤من»ىم٤مل اًمًٞمقـمل: ش.أسمقص٤مًمح اًمٙمٚمٌل وأسمق خمٜمػ يمٚمٝمؿ يمذاسمقن»

اجلرح و ./ًمٚمذهٌل  ،شم٤مريخ اإلؾمالمو ./)اٟمٔمر: ُمٞمزان آقمتدال  ش.إُم٤مُمل  ُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م» اًمزريمكم:

 ،اعمقوققم٤متو. شمٜمزيف اًمنميٕم٦م اعمرومققم٦م، صوأسمق همدة.  ، حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمٗمت٤مح/0-ًم٤ًمن اعمٞمزان و ./واًمتٕمديؾ 

 (/ًمٚمزريمكم  ،إقمالمو ./اًممزم اعمّمٜمققم٦م و ./0ٓسمـ اجلقزي 



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وًمقط سمـ ُيٞمك هذا روی قمٜمف اًمٓمؼمي مخس ُمئ٦م » ىم٤مل قمثًمن اخلٛمٞمس ذم أيب خمٜمػ:و

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وشمٜمتٝمل إمم ٤م وصمًمٟملم رواي٦م، وهذه اًمرواي٤مت شمٌدأ ُمـ ووم٤مة اًمٜمٌل صٚمی اهلل وؾمٌٕمً 

ظمالوم٦م يزيد، وهل اًمٗمؽمة اًمتل ؾمٜمتٙمٚمؿ قمٜمٝم٤م ذم يمت٤مسمٜم٤م هذا، ُمٜمٝم٤م ؾم٘مٞمٗم٦م سمٜمل ؾم٤مقمدة، ىمّم٦م 

اًمِمقری... ىمتؾ احلًلم، ذم يمؾ هذه دمد ٕيب خمٜمػ رواي٦م، وهذه هل اًمتل يٕمتٛمده٤م أهؾ 

اًمٌدع وُيرصقن قمٚمٞمٝم٤م. وًمٞمس أسمق ُمٜمخػ وطمده، أسمق خمٜمػ أؿمٝمرهؿ، وإٓ ومٝمٜم٤مك همػمه 

ًمقاىمدي ُمثالً، وهق ُمؽموك ُمتٝمؿ سم٤مًمٙمذب، وٓ ؿمؽ أٟمف ُم١مرخ يمٌػم طم٤مومظ قم٤ممل سم٤مًمت٤مريخ، يم٤م

وًمٙمٜمف همػم صم٘م٦م. واًمث٤مًم٨م ؾمٞمػ سمـ قمٛمر اًمتٛمٞمٛمل وهق أيًْم٤م ُم١مرخ ُمٕمروف، وًمٙمٜمف ُمؽموك 

 ش. ُمتٝمؿ سم٤مًمٙمذب أيًْم٤م. ويمذًمؽ اًمٙمٚمٌل )أي: حمٛمد سمـ اًم٤ًمئ٥م اًمٙمٚمٌل( وهق يمذاب ُمِمٝمقر

مجع سملم اًمٌدقم٦م واًمٙمذب ويمثرة اًمرواي٦م، ُمٌتدع يمذاب، ُمٙمثر وأسمق خمٜمػ هذا » صمؿ ىم٤مل: 

 ()طم٘م٦ٌم ُمـ اًمت٤مريخ، صش.ُمـ اًمرواي٦م 

   أبو خمـف ؿام يراه ادمرخون اـشقعة:

ذيمره اًمِمٞمٕم٦م اعم١مرظمقن وظم٤مص٦م ُم١مًمٗمق يمت٥م اًمرضم٤مل: حمًـ أُملم، وذف اًمديـ، 

قئل، واخل٤مىم٤مين، وآهم٤م سمزرك اًمٓمٝمراين، وقم٤ٌمس اًم٘مٛمل، وحمٛمد اعمٝمدي اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل، واخل

َٕمدُّ ُمـ أيم٤مسمر سمؾ يُ  وهمػمهؿ ذم يمتٌٝمؿ قمغم أٟمف ُم١مرخ ؿمٞمٕمل، ،واحلكم، و اًمٓمقد واًمٜمج٤مر،

 ./0اًمٗمٝمرؾم٧م ًمٚمٓمقد ./اًمٙمٜمك وإًم٘م٤مب . /أقمالم اًمِمٞمٕم٦م .ص  )أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م، ُم١مرظمل اًمِمٞمٕم٦م.

رضم٤مل  ./طمٚمٞم٦م إسمرار. /اعمراضمٕم٤مت  ./اًمٙمٜمك وإًم٘م٤مب . /-اًمٗمقائد اًمرضم٤مًمٞم٦م ًمٌحر اًمٕمٚمقم 

آطمتج٤مج  ./-ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م  ./رضم٤مل اًمٜمج٤مر . /رضم٤مل اًمٓمقد. /اخل٤مىم٤مين 

  (/0-ٟم٘مد اًمرضم٤مل  ./ظمالص٦م إىمقال  ./ًمٚمٓمؼمد 

شم٤مب ذم أٟمف ُمـ ير ٓ» ىم٤مل: -ص٤مطم٥م اًمٗمقائد اًمرضم٤مًمٞم٦م- أوػ إمم ذًمؽ أن اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل

 (./)اًمٗمقائد اًمرضم٤مًمٞم٦م .«يمًم سح سمف مج٤مقم٦م ُمـ أصح٤مب اعمٕم٤مضمؿ اًمِمٞمٕم٦م،

 ؿتب أيب خمـف اـؽاذبة دم ادوضوطات اـساخـة: 

ػ يمت٤ٌم ُمٚمٞمئ٦م سم٤مًمٙمذب وآومؽماء طمقل أهؿ خمٜمػ هذا ُم١مرخ ؿمٞمٕمل ظمٌٞم٨م أًمَّ  وأسمق

ذم ؾم٘مٞمٗم٦م سمٜمل  قمٜمف ريض اهللُمٜمٝم٤م: سمٞمٕم٦م أيب سمٙمر  إطمداث اًمتل وىمٕم٧م ذم ظمػم اًم٘مرون،

ريض اهلل  وُم٘متؾ قمثًمن ؾم٤مقمدة، واًمِمقرى، واًمِمقرى اًمتل قم٘مده٤م قمٛمر ومٞمًم خيص اخلالوم٦م،

، وووم٤مة ريض اهلل قمٜمف وُم٘متؾ احلًلم ،وطمرب اجلٛمؾ وصٗملم ،وُم٘متؾ قمكم ريض اهلل قمٜمف قمٜمف،



َ قيدةَ الع َ شرحَ    0   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ن سمـ وؾمٚمٞمًم ،ريض اهلل قمٜمف ، ووٓي٦م يزيد، وُم٘متؾ قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػمُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف

إقمالم ًمٚمزريمكم  .)ومقات اًمقومٞم٤مت عمحٛمد سمـ ؿم٤ميمر، صوٟمحقه٤م. ،و قملم اًمقردة ريض اهلل قمٜمف، دُسَ 

/. ،ص  اًمٗمٝمرؾم٧م ٓسمـ ٟمديؿ0-0.  ُمٕمجؿ إدسم٤مء/0 . ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم/ .) 

ويم٤من أسمق خمٜمػ ُمـ أقم٤مفمؿ »: «اًمٙمٜمك وإًم٘م٤مب»ىم٤مل اًمٕم٤ٌمس اًم٘مٛمل اًمِمٞمٕمل ذم 

واسمـ  ،ٕم٦م، وُمع اؿمتٝم٤مر شمِمٞمٕمف اقمتٛمد قمٚمٞمف قمٚمًمء اًمًٜم٦م ذم اًمٜم٘مؾ قمٜمف يم٤مًمٓمؼميٞمُم١مرظمل اًمِم

 (/)اًمٙمٜمی وإًم٘م٤مب ش.وهمػممه٤م ،إصمػم

خمٜمػ قمٛمؾ  سم٠من أسم٤م «دائرة اعمٕم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م» ذم وسح اعمًتنمق اًمِمٝمػم)أي سمٞمؾ(

(،رؾم٤مًم٦م ذم إطمداث اًمتل وىمٕم٧م ذم اًم٘مرون إومم ) ،وأُم٤م اًمٙمت٥م  ؾم٤مق ُمٕمٔمٛمٝم٤م اًمٓمؼمي

 )جمٚم٦م دار اًمٕمٚمقم/ديقسمٜمد، اعمٜمًقسم٦م إمم أيب خمٜمػ واًمتل وصٚم٧م إًمٞمٜم٤م ومٝمل ُمـ قمٛمؾ اًمِمٞمٕم٦م اعمت٠مظمريـ.

 هـ( 0ؿمٝمر يقٟمٞمف، 

 أبو ادـذر بن هشام بن حمؿد اـؽؾبي: 

اًمٕمالُم٦م إظم٤ٌمري » ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمذهٌل ذم أيب اعمٜمذر هِم٤مم سمـ حمٛمد سمـ اًم٤ًمئ٥م:

ٜمذر هِم٤مم سمـ إظم٤ٌمري اًم٤ٌمهر حمٛمد سمـ اًم٤ًمئ٥م سمـ سمنم اًمٙمٚمٌل اًمٙمقذم اًمٜم٤ًمسم٦م إوطمد أسمق اعم

اًمِمٞمٕمل أطمد اعمؽمويملم يم٠مسمٞمف. ىم٤مل أمحد: إٟمًم يم٤من ص٤مطم٥م ؾمٛمر وٟم٥ًم، ُم٤م فمٜمٜم٧ُم أن أطمًدا 

ش. ُيدث قمٜمف. وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل وهمػمه: ُمؽموك احلدي٨م. وىم٤مل اسمـ قم٤ًميمر: راوميض ًمٞمس سمث٘م٦م

 (0/0)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

٤م ذم اًمتِمٞمع أظم٤ٌمره ذم إهمٚمقـم٤مت أؿمٝمر ُمـ أن ُيت٤مج إمم يم٤من هم٤مًمٞمً »اسمـ طم٤ٌمن: وىم٤مل 

 (/)اعمجروطملم ش.اإلهمراق ذم وصٗمٝم٤م

ظمالص٦م اًم٘مقل أن إًمٗم٤مظ اًمتل طمٙم٤مه٤م اًمِمٞمخ اهلرري قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف ذم 

د وسم٢مزاء ذًمؽ روي قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف سم٠مؾم٤مٟمٞم إؾمٜم٤مده٤م صمالصم٦م رواة وٕم٤مف قمغم اًمتقازم،

شمذيمر أن ُمٓم٤مًم٦ٌم دم قمثًمن يم٤من وراءه٤م رهم٦ٌم سمٜمل أُمٞم٦م ذم احلٙمقُم٦م  صحٞمح٦م قمدة أًمٗم٤مظ ٓ

يّمح اؾمتدٓل اًمِمٞمخ اهلرري هبذه اًمرواي٦م؛ سمؾ شمدل رواي٤مت أظمرى قمغم أن  ومال واًمًٚمٓم٦م،

قمغم اًمذيـ يذُمقن ُمٕم٤موي٦م  وردَّ  قمٚمٞم٤م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل ظمػًما ومٞمًم خيص ُمٕم٤موي٦م وأصح٤مسمف،

 ريض اهلل قمٜمف. 

 ومٞمًم يكم سمٕمض إىمقال قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل: 



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد قمـ أسمٞمف ىم٤مل ؾمٛمع قمكم يقم اجلٛمؾ أو يقم صٗملم رضمال يٖمٚمق ذم 

ش. ٓ شم٘مقًمقا وم٢مهنؿ زقمٛمقا أٟم٤م سمٖمٞمٜم٤م قمٚمٞمٝمؿ، وزقمٛمٜم٤م أهنؿ سمٖمقا قمٚمٞمٜم٤م» :اًم٘مقل سم٘مقل اًمٙمٗمرة ىم٤مل

  (، رىمؿ: اعمروزی. شمٕمٔمٞمؿ ىمدر اًمّمالة عمحٛمد سمـ ٟمٍم/)شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر 

)ُمّمٜمػ ش. ىمتالٟم٤م وىمتالهؿ ذم اجلٜم٦م» وم٘م٤مل: ؾم٠مل رضمؾ قمٚمٞم٤م ريض اهلل قمٜمف قمـ اعم٘متقًملم،

 (0اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، رىمؿ:

قمـ ؾمٕمد سمـ إسمراهٞمؿ ىم٤مل ظمرج قمكم وهؿ يذيمرون ىمتغم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ذات يقم 

 وم٘م٤مل قمدي: ي٤م وُمٕمف قمدي سمـ طم٤مشمؿ اًمٓم٤مئل وم٢مذا رضمؾ ُمـ ـمٞمئ ىمتٞمؾ ىمد ىمتٚمف أصح٤مب قمكم

ُمٝمال يم٤من أُمس ُم١مُمٜم٤م وهق اًمٞمقم »ويح هذا يم٤من أُمس ُمًٚمًم واًمٞمقم يم٤مومرا، وم٘م٤مل قمكم: 

 (/)شم٤مريخ دُمِمؼ ش. ُم١مُمـ

قمـ ُمٙمحقل أن أصح٤مب قمكم ؾم٠مًمقه قمـ ُمـ ىُمتِٚمقا ُمـ أصح٤مب  وذم رواي٦م أظمرى:

 (/شم٤مريخ طمٚم٥م. سمٖمٞم٦م اًمٓمٚم٥م ذم /)شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر ش. هؿ اعم١مُمٜمقن»ُمٕم٤موي٦م؟ ىم٤مل: 

)ُم٘مدُم٦م  .«وٟمٍمًة ًمٚم٤ٌمـمؾ مل يٙمـ ىمت٤مل ًمٖمرض دٟمٞمقي،»: شم٤مرخيف ىم٤مل اسمـ ظمٚمدون ذم ُم٘مدُم٦م

 (. ص  اسمـ ظمٚمدون،

يٙمقن سملم ٟم٤مٍس ُمـ »قمـ طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمًمن ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

، يًتـ هبؿ ومٞمٝم٤م ٟم٤مس سم ٕمدهؿ يدظمٚمٝمؿ اهلل هب٤م أصح٤ميب ومتٜم٦ٌم يٖمِٗمره٤م اهلل هلؿ سمّمحٌتٝمؿ إي٤ميَّ

 (واعمٕمجؿ إوؾمط ًمٚمٓمؼماين، رىمؿ:. )شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل، إٟمٗم٤مل:ش. اًمٜم٤مر

أهي٤م اًمٜم٤مس ٓ شمٙمرهقا إُم٤مرة ُمٕم٤موي٦م، واهلل ًمق » ىم٤مل قمكم ريض اهلل قمٜمف ُم٘مٗمٚمف ُمـ صٗملم:

 (00)اعمّمٜمػ ٓسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، رىمؿ: ش.ىمد وم٘مدمتقه ًم٘مد رأيتؿ اًمرؤوس شمٜمدر ُمـ يمقاهٚمٝم٤م يم٤محلٜمٔمؾ

 ومروى وؾم٤مق قمٚمًمء اًمِمٞمٕم٦م قمـ قمكم يمٚمًمت ـمٞم٦ٌم ذم ظمّمقص ُمٕم٤موي٦م وأصح٤مسمف،

إٟم٤م مل ٟم٘م٤مشمٚمٝمؿ قمٚمی اًمتٙمٗمػم هلؿ، » أنَّ قمٚمٞم ٤م قمٚمٞمف اًمًالم يم٤من ي٘مقل ٕهؾ طمرسمف: ضمٕمٗمر، قمـ أسمٞمف:

يب )ىمرب اإلؾمٜم٤مد ٕش. ومل ٟم٘م٤مشمٚمٝمؿ قمٚمی اًمتٙمٗمػم ًمٜم٤م، وًمٙمٜم٤م رأيٜم٤م أٟم٤م قمٚمی طمؼ، ورأوا أهنؿ قمٚمی طمؼ

 (٤/مس احلٛمػمي اًمِمٞمٕمل اًمٕمٌ

واًمٔم٤مهر » قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف ىمقًمف: «ذح هن٩م اًمٌالهم٦م»و، «هن٩م اًمٌالهم٦م» وضم٤مء ذم

 ،، وٓ ٟمًتزيدهؿ ذم اإليًمن سم٤مهلل، ودقمقشمٜم٤م ذم اإلؾمالم واطمدةٌ أنَّ رسمٜم٤م واطمٌد، وٟمٌٞمٜم٤م واطمدٌ 

وٟمحـ ُمٜمف  ،قمثًمن واًمتّمديؼ سمرؾمقًمف، وٓ يًتزيدوٟمٜم٤م، إُمر واطمٌد إٓ ُم٤م اظمتٚمٗمٜم٤م ُمـ دم

 (/وذح هن٩م اًمٌالهم٦م  ./)هن٩م اًمٌالهم٦م ش. سمراء



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
اًمّمح٤مسم٦م يمٚمٝمؿ قمدول ُمـ » وىم٤مل اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ذم قمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م سمٖمػم اؾمتثٜم٤مء:

دري٥م شم) ش.وىم٤مًم٧م اعمٕمتزًم٦م: قمدول إٓ ُمـ ىم٤مشمؾ قمٚمٞم٤م... ٓسمس اًمٗمتـ وهمػمهؿ سم٢ممج٤مع ُمـ يٕمتد سمف

 ، ط: دار ـمٞم٦ٌم(/اًمراوي 

ويتٌع قم٘مٞمدة اعمٕمتزًم٦م ومٞمًم  ،ٚمَِؿ ُمٜمف أن اًمِمٞمخ اهلرري ي٠مسمك قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلًمقم٦مومٕمُ 

 خيص اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ. 

 ؽضل معاوية ريض اهلل طـه دم ضوء اـؼرآن اـؽريم: 

- :حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن ٱُّٱىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم 
 مج حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ

 حط مض خض جضحض مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح
 (٩٤ – ٩٧اتلَبة/ ) َّمظ

ويم٤من ُمـ  هذه اًمٖمزوة، ريض اهلل قمٜمف وىمد ؿمٝمد ُمٕم٤موي٦م شمتحدث أي٦م قمـ همزوة طمٜملم،

 . ، وُمـ اعم١مُمٜملماًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ أٟمزل اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ اًمًٙمٞمٜم٦م

- :مم خم حم جم هل مل خل جلحل  مك لك خك حك جك مق حق مف ٱُّٱوىم٤مل شمٕم٤ممم 

 (١١احلديد/ ) َّمه جه هن من  حنخن جن

 شمٕم٤ممم ذم هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م َُمـ ضم٤مهد وأٟمٗمؼ ىمٌؾ ومتح ُمٙم٦م وسمٕمده سم٤مجلٜم٦م، وقمد اهلل

 )شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م(.ىمٌؾ ومتح ُمٙم٦م. -يمًم سح سمف احل٤مومظ اسمـ طمجر–وأؾمٚمؿ ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف 

ظمالف ذم أٟمف ممـ  ومال ؾمٚمٛمٜم٤م أن ُمٕم٤موي٦م أؾمٚمؿ قمٜمد ومتح ُمٙم٦م يمًم شمٗمٞمده سمٕمض اًمرواي٤مت، وًمق

 وىمد وقمده اهلل شمٕم٤ممم سم٤مجلٜم٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ. أٟمٗمؼ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل.و ٤م و اًمٓم٤مئػ،ؿمٝمد طمٜمٞمٜمً 

- :خص  حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج ُّٱىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم 

 (١١٥اتلَبة/ ) َّ  مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص

وؿمٝمد ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل همزوة شمٌقك ُمع اًمٜمٌل  همزوة شمٌقك. َّٱمص خص  حصُّاعمراد سمـ 

 ( /) «ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م» يمًم ذم صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

همزوت ُمع اًمٜمٌل » ا إمم يمثرة ومْمؾ هذه اًمٖمزوة ىم٤مل يٕمغم سمـ أُمٞم٦م ريض اهلل قمٜمف:وٟمٔمرً 

 ()صحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ: .شصغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ضمٞمش اًمٕمنة، ومٙم٤من ُمـ أوصمؼ أقمًمزم ذم ٟمٗمز



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 بعض اـروايات دم مـاؾب معاوية ريض اهلل طـه: 

وهذا همػم صحٞمح، وومٞمًم يكم سمٕمض . طمدي٨م يض اهلل قمٜمفر ىمٞمؾ: ًمٞمس ذم ومْمؾ ُمٕم٤موي٦م

 اًمرواي٤مت: 

-  قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب قمٛمػمة، ويم٤من ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

)ؾمٜمـ ش. ٤م واهد سمف٤م ُمٝمدي  اًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمف ه٤مديً »قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل عمٕم٤موي٦م: 

 سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ريض اهلل قمٜمف، وىم٤مل اًمؽمُمذي: هذا طمدي٨م طمًـ همري٥م(، سم٤مب ُمٜم٤مىم٥م ُمٕم٤موي٦م اًمؽمُمذي، رىمؿ:

 مل يًٛمع قمٌد اًمرمحـ هذا احلدي٨م ُمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ىم٤مل أسمقطم٤مشمؿ اًمرازي:

ًمٙمـ اًمٌخ٤مري ؾم٤مق هذا احلدي٨م ذم شم٤مرخيف » ٤م قمغم هذا احلدي٨م:وىم٤مل اًمديمتقر سمِم٤مر شمٕمٚمٞم٘مً 

راضمع: اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ًمٚمٌخ٤مري  .وهق يمًم ىم٤ملش. ًمعح ومٞمف قمٌد اًمرمحـ سم٤مًمًاًمٙمٌػم، وىمد سَّ 

/:رىمؿ ،0.شمرمج٦م ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ، 

- :قمـ أم طمرام: أهن٤م ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ي٘مقل:  ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري

 ()يمت٤مب اجلٝم٤مد، سم٤مب ُم٤م ىمٞمؾ ذم ىمت٤مل اًمروم، رىمؿ: .«أول ضمٞمش ُمـ أُمتل يٖمزون اًمٌحر ىمد أوضمٌقا»

ذم هذا  ىم٤مل اعْمَُٝمٚم٥َّم:»٤م قمغم هذا احلدي٨م: وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٕمٞمٜمل واحل٤مومظ اسمـ طمجر شمٕمٚمٞم٘مً 

 (/. قمٛمدة اًم٘م٤مري /0)ومتح اًم٤ٌمري  ش.ٕٟمف أول ُمـ همزا اًمٌحر ؛عمٕم٤موي٦م احلدي٨م ُمٜم٘م٦ٌمٌ 

-  قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب قمٛمػمة اعمزين، ويم٤من ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ش. اًمٕمذاَب  فِ وىمِ  واحل٤ًمَب  ٛمف اًمٙمت٤مَب اًمٚمٝمؿ قمٚمِّ »ل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل عمٕم٤موي٦م: أن اًمٜمٌ

 ()ُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم، ًمٚمٓمؼماين، رىمؿ:

هذا احلدي٨م رواشمف صم٘م٤مت، ًمٙمـ اظمتٚمٗمقا ذم » :«شم٤مريخ اإلؾمالم» ىم٤مل اإلُم٤مم اًمذهٌل ذم

، شمرمج٦م ُمٕم٤موي٦م سمـ /0) ش.صح٦ٌم قمٌد اًمرمحـ، وإفمٝمر أٟمف صح٤ميب، وروي ٟمحقه ُمـ وضمقه أظمر

 (ريض اهلل قمٜمٝمًم أيب ؾمٗمٞم٤من

- :اًمٚمٝمؿ » قمـ قمرسم٤مض سمـ ؾم٤مري٦م ريض اهلل قمٜمف أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل

 ؛صحٞمح اسمـ ظمزيٛم٦م، رىمؿ:؛)ُمًٜمد أمحد، رىمؿ: ش.قمٚمِّؿ ُمٕم٤موي٦م اًمٙمت٤مَب واحل٤ًمَب وىِمِف اًمٕمذاب

روي ُمـ طمدي٨م اًمٕمرسم٤مض سمـ ؾم٤مري٦م، وقمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس، وقمٌد . وىمد . وهق طمدي٨م صحٞمح ًمٖمػمهصحٞمح اسمـ طم٤ٌمن، رىمؿ:

 اًمرمحـ سمـ أيب قمٛمػمة اعمزين، وُمًٚمٛم٦م سمـ خُمٚمَّد، وُمرؾمؾ ُذيح سمـ قُمٌٞمد، وُمرؾمؾ طَمِريز سمـ قمثًمن(.

-  :ُت قمـ رؾمقل اهلل صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ »قمـ اسمـ قم٤ٌمس قمـ ُمٕم٤موي٦م ىم٤مل ىمٍمَّ

 (0)صحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ:․«سمِٛمِمَ٘مصٍ 



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
مل يرو هذا احلدي٨م إٓ  ٓسمـ قم٤ٌمس: –شمٚمٛمٞمذ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمًم-ىم٤مل قمٓم٤مء

)ُمًٜمد ش. ُم٤ميم٤من ُمٕم٤موي٦م قمٚمی رؾمقل اهلل صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمتٝمًًم » ُمٕم٤موي٦م، وم٘م٤مل اسمـ قم٤ٌمس:

 ، وهق طمدي٨م صحٞمح(أمحد، رىمؿ:

-  وؾمٚمؿ: أن وقمـ ؾمٝمؾ اسمـ احلٜمٔمٚمٞم٦م إٟمّم٤مري، ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف

أن يٙمت٥م سمف هلًم،  ٤م، وم٠مُمر ُمٕم٤موي٦مَ قمٞمٞمٜم٦م، وإىمرع ؾم٠مٓ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؿمٞمئً 

)ُمًٜمد أمحد،  ومٗمٕمؾ وظمتٛمٝم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وأُمر سمدومٕمف إًمٞمٝمًم. احلدي٨م.

 . وؾمٜمده صحٞمح(. وصحٞمح اسمـ طم٤ٌمن، رىمؿ:رىمؿ:

- م طمٌٞم٦ٌم ُمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، دق اًم٤ٌمب قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م: عم٤م يم٤من يقم أو

ش ائذٟمقا ًمف»ىم٤مًمقا: ُمٕم٤موي٦م، وم٘م٤مل: ش ؟ـ هذااٟمٔمروا ُمَ »داق، وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

ىم٤مل: ىمٚمؿ ش ُم٤م هذا اًم٘مٚمؿ قمغم أذٟمؽ ي٤م ُمٕم٤موي٦م؟»ودظمؾ، وقمغم أذٟمف ىمٚمؿ ًمف خيط سمف، وم٘م٤مل: 

ؽ إٓ سمقطمل ُمـ اهلل ٌتُ تَ ٙمْ ؽ ظمػما، واهلل ُم٤م اؾمتَ ضمزاك اهلل قمـ ٟمٌٞم»أقمددشمف هلل وًمرؾمقًمف. ىم٤مل: 

قمز وضمؾ، وُم٤م أومٕمؾ ُمـ صٖمػمة وٓ يمٌػمة إٓ سمقطمل ُمـ اهلل قمز وضمؾ، يمٞمػ سمؽ ًمق ىمد 

يٕمٜمل: اخلالوم٦م. وم٘م٤مُم٧م أم طمٌٞم٦ٌم: ومجٚم٧ًم سملم يديف، وم٘م٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل ش ىمٛمّمؽ اهلل ىمٛمٞمّم٤م؟

وم٘م٤مًم٧م: ش. وهٜم٤مت ،وهٜم٤مت ،٤متٟمٕمؿ، وًمٙمـ ومٞمف هٜم»٤م؟ ىم٤مل: أظمل ىمٛمٞمًّم  اهلل، وإن اهلل ُم٘مٛمٌص 

اًمٚمٝمؿ اهده سم٤مهلدى، وضمٜمٌف اًمردى، واهمٗمر ًمف ذم أظمرة »ي٤م رؾمقل اهلل، وم٤مدع ًمف. وم٘م٤مل: 

. وذم إؾمٜم٤مده اًمني سمـ قم٤مصؿ، وهق وٕمٞمػ، يمذا ذم جمٛمع اًمزوائد )اعمٕمجؿ إوؾمط ًمٚمٓمؼماين، رىمؿ: ش.وإومم

/) 

- ٕم٤موي٦م أظمذ اإلداوة سمٕمد أيب هريرة قمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمٛمرو سمـ ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص: أن ُم

يتٌع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واؿمتٙمك أسمق هريرة، ومٌٞمٜم٤م هق يقوئ رؾمقل اهلل صغم اهلل 

ي٤م ُمٕم٤موي٦م إن وًمٞم٧َم أُمًرا وم٤مشمؼ اهلل »قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رومع رأؾمف إًمٞمف ُمرة أو ُمرشملم وهق يتقو٠م وم٘م٤مل: 

اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمتك ىم٤مل: ومًم زًم٧م أفمـ أين ُمٌتغم سمٕمٛمؾ ًم٘مقل رؾمقل ش. واقمدل

ٞم٧ُم » وًمٗمٔمف: ․0وُمًٜمد أيب يٕمٚمی، رىمؿ: ․)ُمًٜمد أمحد، رىمؿ: ش.اسمُتٚمِٞم٧ُم   «جمٛمع اًمزوائد»ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم  ․شطمتی ُوًمِّ
(/ :)ورواه أسمق يٕمٚمی قمـ ؾمٕمٞمد قمـ ُمٕم٤موي٦م ومقصٚمف، ورضم٤مًمف رضم٤مل  ․رواه أمحد وهق ُمرؾمؾ ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح

 اًمّمحٞمح(.

- قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٛمػم ىم٤مل ُمٕم٤موي٦م: ُم٤م زًم٧م أـمٛمع ذم اخلالوم٦م ُمٜمذ ىم٤مل زم رؾمقل  قمـ

ـْ »اهلل صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  ًِ )ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، يمت٤مب إُمراء،  ش.ي٤م ُمٕم٤موي٦م، إْن ُمٚمٙم٧َم وم٠مطم

 . وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل: هلذا احلدي٨م ؿمقاهد(/اًمٜمٌقة ًمٚمٌٞمٝم٘مل  دٓئؾ ․واعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين، رىمؿ: ․رىمؿ:



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
0- :شمذيمروا ُمٕم٤موي٦م إٓ سمخػم، وم٢مين ؾمٛمٕم٧م » ىم٤مل قمٛمػم سمـ ؾمٕمد ريض اهلل قمٜمف ٓ

، شمرمج٦م ُمٕم٤موي٦م /)اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ًمإلُم٤مم اًمٌخ٤مري  ش.هرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل: اًمٚمٝمؿ اهد

 ( ريض اهلل قمٜمٝمًم سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من

 : دم ضوء أؾوال اـصحابة اـؽرام مـاؾب معاوية
-  :إن ُمٕم٤موي٦م يم٤من يٙمت٥ُم سملم »قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اهلل قمٜمٝمًم ىم٤مل

 اًمزوائد . ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع//)اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين ش. َيَدي رؾمقِل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

(/ :)ُده طمًـرواه اًمٓمؼماين، وإؾمٜم٤م.) 

-  :ىمٞمؾ ٓسمـ قم٤ٌمس: هؾ ًمؽ ذم أُمػم اعم١مُمٜملم ُمٕم٤موي٦م، وم٢مٟمف ُم٤م أوشمر إٓ سمقاطمدة؟ ىم٤مل

 ، سم٤مب ذيمر ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف()صحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ:. شأص٤مب، إٟمف وم٘مٞمف»

! ًمٞمس ُمٜم٤م أطمد أقمٚمؿ ُمـ ُمٕم٤موي٦م»وذم سمٕمض يمت٥م احلدي٨م سمٚمٗمظ:  ش. أص٤مب أي سمٜملَّ

 ( . ُمًٜمد اًمِم٤مومٕمل، رىمؿ:/ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر  ./اًمًٜمـ اًمٙمؼمی ًمٚمٌٞمٝم٘مل  ․)ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق، رىمؿ:

- :ا سمٕمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم٤م رأي٧م أطمدً » ىم٤مل أسمق اًمدرداء ريض اهلل قمٜمف

. 0رواه اًمٌٖمقي ذم ُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦م، رىمؿ:).«يٕمٜمل ُمٕم٤موي٦م -أؿمٌف صالة سمرؾمقل اهلل ُمـ أُمػميمؿ هذا

(: رواه اًمٓمؼماين، ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح همػم /. ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد )اين ذم ُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم، رىمؿ:واًمٓمؼم

 ىمٞمس سمـ احل٤مرث اعمذطمجل، وهق صم٘م٦م(.

ومٝمذه ؿمٝم٤مدة » وأيب اًمدرداء هذه صمؿ ىم٤مل: ،ؾم٤مق اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أىمقال اسمـ قم٤ٌمس

٤ٌمس، وسمحًـ اًمّمالة أسمق اًمدرداء، ومه٤م مه٤م. اًمّمح٤مسم٦م سمٗم٘مٝمف وديٜمف، واًمِم٤مهد سم٤مًمٗم٘مف اسمـ قم

 (/)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م ش.وأصم٤مر اعمقاوم٘م٦م هلذا يمثػمة

- :أهي٤م اًمٜم٤مس ٓ شمٙمرهقا إُم٤مرة ُمٕم٤موي٦م، واهلل » ىم٤مل قمغم ريض اهلل قمٜمف ُم٘مٗمٚمف ُمـ صٗملم

. 00)اعمّمٜمػ ٓسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، رىمؿ:ش. ًمق ىمد وم٘مدمتقه ًم٘مد رأيتؿ اًمرؤوس شمٜمدر ُمـ يمقاهٚمٝم٤م يم٤محلٜمٔمؾ

واهلل ًمئـ وم٘مدمتقه »، وًمٗمٔمف: 0وومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ٕيب ٟمٕمٞمؿ، رىمؿ:ش. شمٜمدر»سمدل ش شمٜمزو»، وومٞمف /دٓئؾ اًمٜمٌقة ًمٚمٌٞمٝم٘مل 

ٓ شمٙمرهقا إُم٤مرة ُمٕم٤موي٦م »، وًمٗمٔمف: واًمًٜم٦م ًمٕمٌد اهلل سمـ أمحد ، رىمؿ:ش. ًمٙم٠مين أٟمٔمر إمم اًمرءوس شمٜمدر قمـ يمقاهٚمٝم٤م يم٤محلٜمٔمؾ

ٟمٗمز سمٞمده ُم٤م سمٞمٜمٙمؿ وسملم أن شمٜمٔمروا إمم مج٤مضمؿ اًمرضم٤مل شمٜمدر قمـ يمقاهٚمٝم٤م يم٠مهن٤م احلٜمٔمؾ إٓ أن يٗم٤مرىمٙمؿ ريض اهلل قمٜمف، واًمذي 

 (ش.ُمٕم٤موي٦م

- :ش. ُم٤م رأي٧م رضمال يم٤من أظمٚمؼ ًمٚمٛمٚمؽ ُمـ ُمٕم٤موي٦م» ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝم٤م

، شمرمج٦م ُمٕم٤موي٦م /ًمٚمٌخ٤مري ، ط: اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، سمػموت. اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم 0، رىمؿ:/)ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق، 

 (. /. شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من. اًمًٜم٦م ٕيب سمٙمر اخلالل، رىمؿ:



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
- :وٓ ي٠ميت سمٕمده  ،واهلل ُم٤م يم٤من ُمثؾ ُمـ ىمٌٚمف» قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمًم أٟمف ىم٤مل

 ر، سمػموت(، أُمر يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م، ط: دار اًمٗمٙم/0)أٟم٤ًمب إذاف، ًمٚمٌالذري . شُمثٚمف

- :ُم٤م رأي٧م أطمدا سمٕمد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ » ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ قمٛمرريض اهلل قمٜمٝمًم

يم٤من أؾمقد ُمـ ُمٕم٤موي٦م، وم٘مٞمؾ: وٓ أسمقك؟ ىم٤مل: أيب قمٛمر رمحف اهلل ظمػم ُمـ ُمٕم٤موي٦م، ويم٤من 

، ًمٚمٌٖمقي، رىمؿ: ، ط: دار اًمراي٦م، اًمري٤مض. ُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦م0)اًمًٜم٦م ٕيب سمٙمر اخلالل، رىمؿ: ش.ُمٕم٤موي٦م أؾمقد ُمٜمف

 (/ط: ُمٙمت٦ٌم دار اًمٌٞم٤من، اًمٙمقي٧م. شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر

وم٠مسمق سمٙمر، وقمٛمر، وقمثًمن، » ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ قمٌد اًمؼم: ىمٞمؾ ٓسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمًم:

)آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م  ش.وقمكم! وم٘م٤مل: يم٤مٟمقا واهلل ظمػما ُمـ ُمٕم٤موي٦م، ويم٤من ُمٕم٤موي٦م أؾمقد ُمٜمٝمؿ

 ،ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م(/0وُمثٚمف ذم أؾمد اًمٖم٤مسم٦م سمػموت.  ،اجلٞمؾ دار ط:، /إصح٤مب 

- :ش. ًمـ يٛمٚمؽ أطمد هذه إُم٦م ُم٤م ُمٚمؽ ُمٕم٤موي٦م» قمـ يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف

 (/. وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء /)شم٤مريخ اإلؾمالم ًمٚمذهٌل 

- :ؾمٗمٞم٤من ومًم رأي٧م  صح٧ٌم ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب» قمـ ىمٌٞمّم٦م سمـ ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف أٟمف ىم٤مل

 ش. رضمال أصم٘مؾ طمٚمًم وٓ أسمٓم٠م ضمٝمال وٓ أسمٕمد أٟم٤مة ُمٜمف

. واًمذهٌل ذم ؾمػم /. واًمٗمًقي ذم اعمٕمروم٦م واًمت٤مريخ /رواه اسمـ قم٤ًميمر 

يمٚمٝمؿ ُمـ ـمرق قمـ  0. واسمـ أيب قم٤مصؿ ذم أطم٤مد واعمث٤مين، رىمؿ:/أقمالم اًمٜمٌالء 

 ػ، وًمف ـمريؼ أظمرى يت٘مقى هب٤م:جُم٤مًمد، قمـ اًمِمٕمٌل، قمـ ىمٌٞمّم٦م. وجم٤مًمد وٕمٞم

اًمزي٤مدات ذم يمت٤مب »( واًمٓمؼماين ذم /) «اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم»ومرواه اًمٌخ٤مري ذم     

( ُمـ ـمري٘ملم قمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٛمػم، قمـ /. واسمـ قم٤ًميمر ):، رىمؿ«اجلقد واًمًخ٤م

 ىَمٌِٞمّم٦م. وؾمٜمده ضمٞمد(.

0- :ا سمٕمَد قمثًمن َأىم٣َم أطمدً  ُم٤م رأي٧ُم » قمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ريض اهلل قمٜمف أٟمف ىم٤مل

. وذيمره اًمذهٌل ذم شم٤مريخ / اًمت٤مريخ )رواه اسمـ قم٤ًميمر ذم ش.سمحٍؼ ُِمـ ص٤مطِم٥ِم هذا اًم٤ٌمب، يٕمٜمل ُمٕم٤موي٦م

 (/. واسمـ يمثػم ذم اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م /اإلؾمالم 

- :ُمـ أُمر اًمٜم٤مس ذم اًمٗمتٜم٦م ُم٤م زال يب ُم٤م رأي٧ُم » قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أهن٤م ىم٤مًم٧م ،

، ط: )اًمٓمٌ٘م٤مت ٕيب قمروسم٦م، ص. شطمتك إين ٕمتٜمك أن يزيد اهلل قمز وضمؾ ُمٕم٤موي٦م ُمـ قمٛمري ذم قمٛمره

 دار اًمٌِم٤مذ. وإؾمٜم٤مده صحٞمح(



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 مـاؾب معاوية ريض اهلل طـه دم ضوء أؾوال اـسؾف اـصاـح: 

- :شًمق أصٌحتؿ ذم ُمثؾ قمٛمؾ ُمٕم٤موي٦م ًم٘م٤مل أيمثريمؿ: هذا اعمٝمدي» ىم٤مل ىمت٤مدة رمحف اهلل .

وؾمٜمده  .، ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ قمٛمرو سمـ قم٤ٌمد سمـ ضمٌٚم٦م، صمٜم٤م حمٛمد سمـ ُمروان، قمـ يقٟمس، قمـ ىمت٤مدةاخلالل ذم اًمًٜم٦م، رىمؿ: )رواه

 ضمٞمد(

- :شيم٤من ُمٕم٤موي٦م ويم٤من ويم٤من، وُم٤م رأيٜم٤م سمٕمده ُمثٚمف» ىم٤مل أسمقإؾمح٤مق اًمًٌٞمٕمل اًمٙمقذم .

 . وإؾمٜم٤مده صحٞمح(/قم٤ًميمر  ، شمرمج٦م ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من. شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ/)اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى 

- :ا ذم ظمالومتف همػم ُم٤م رأي٧م قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز رضب أطمدً » ىم٤مل إسمراهٞمؿ سمـ ُمٞمنة

؛ ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد /)شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر . شرضمؾ واطمد شمٜم٤مول ُمـ ُمٕم٤موي٦م وميسمف صمالصم٦م أؾمقاط

/ شمرمج٦م قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز؛ شم٤مريخ اخلٚمٗم٤مء ًمٚمًٞمقـمل، صمج٦م قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز(، شمر 

- ؾم٠مًم٧م ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م قمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل  :قمـ ُم٤مًمؽ قمـ اًمزهري ىم٤مل

ُمـ ُم٤مت حم٤ٌم ٕيب سمٙمر وقمٛمر وقمثًمن وقمكم  !اؾمٛمع ي٤م زهري»)صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( وم٘م٤مل زم: 

)شم٤مريخ . ش٤م قمغم اهلل أن ٓ يٜم٤مىمِمف احل٤ًمبوؿمٝمد ًمٚمٕمنمة سم٤مجلٜم٦م وشمرطمؿ قمغم ُمٕم٤موي٦م يم٤من طم٘مٞم٘مً 

 .، وإؾمٜم٤مده صحٞمح(/0ٓسمـ قم٤ًميمردُمِمؼ 

- :رواه اخلالل ذم اًمًٜم٦م،  ش.ًمق رأيتؿ ُمٕم٤موي٦م ًمُ٘مْٚمتؿ هذا اعمٝمدي ُمـ ومْمٚمف» ىم٤مل جم٤مهد(

. واسمـ قم٤ًميمر ذم . وأضمري ذم اًمنميٕم٦م، رىمؿ:وأسمق قمروسم٦م ذم اًمٓمٌ٘م٤مت، ص .(/. واًمٌٖمقي ذم اعمٕمجؿ )رىمؿ:

 ش.ـمريؼ إقمٛمش، قمـ جم٤مهد. وؾمٜمده صحٞمح، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ( يمٚمٝمؿ ُمـ/شم٤مريخ دُمِمؼ )

مل يًٛمع إقمٛمش ُمـ جم٤مهد إٓ أرسمٕم٦م أطم٤مدي٨م، ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري: هذا همػم  ىمٞمؾ:

ىمٚم٧م عمحٛمد: ي٘مقًمقن: ي: ىم٤مل اًمؽمُمذ .صحٞمح ، وم٘مد ؾمٛمع إقمٛمش ُمـ جم٤مهد أطم٤مدي٨م يمثػمة

سمٌمء ًم٘مد قمددت ًمف  ريح ًمٞمس»مل يًٛمع إقمٛمش ُمـ جم٤مهد إٓ أرسمٕم٦م أطم٤مدي٨م، ىم٤مل: 

، )قمٚمؾ اًمؽمُمذي، صش. أطم٤مدي٨م يمثػمة ٟمحقا ُمـ صمالصملم أو أىمؾ أو أيمثر ي٘مقل ومٞمٝم٤م: طمدصمٜم٤م جم٤مهد

 ط: قم٤ممل اًمٙمت٥م، سمػموت(

- يمٜم٤م قمٜمد إقمٛمش؛ ومذيمروا قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز » ٥م:ٙمتِ ٤ٌمب اعمُ هريرة طُم  ىم٤مل أسمق

 طِمٚمٛمف؟ ىم٤مل: ٓ واهلل! سَمْؾ ذم وقمدًَمف، وم٘م٤مل إقمٛمش: ومٙمٞمػ ًمق أدريمُتؿ ُمٕم٤موي٦م؟ ىم٤مًمقا: ذم

اعم١مشمٚمػ »، ذيمره اًمدارىمٓمٜمل ذم وطم٤ٌمب اعمٙمت٥م ُمـ ُمِم٤ميخ أمحد سمـ ضمّقاس، ، رىمؿ:)رواه اخلالل ذم اًمًٜم٦م ش.قَمدًمف

 (.ومل ٟمجد ومٞمف ضمرطًم٤م وٓ شمٕمدياًل  (./) «اإليمًمل»واسمـ ُم٤ميمقٓ ذم  .(/) «واعمختٚمػ

- ىمٞمؾ ًمٚمحًـ: ي٤م أسم٤م ؾمٕمٞمد،  حلًـ اًمٌٍمي:روى أسمق إؿمٝم٥م ضمٕمٗمر سمـ طمٞم٤من قمـ ا

قمغم أوًمئؽ اًمذيـ يٚمٕمٜمقن »ُمٕم٤موي٦م واسمـ اًمزسمػم! وم٘م٤مل:  -أو يٚمٕمٜمقن-إن هٝمٜم٤م ىمقُم٤م َيِمتٛمقن 



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 . وؾمٜمده صحٞمح، رضم٤مًمف يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت(./0)رواه اسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ ش.ًمٕمٜم٦ُم اهلل

- :اخلالل ذم اًمًٜم٦م، رىمؿ:)رواه . شُمٕم٤موي٦م ظم٤مل اعم١مُمٜملم» ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد رمحف اهلل وؾمٜمده .

 صحٞمح(

- :ٞمٛمقين، ىم٤مل: ىمٚم٧م ٕمحد سمـ  أظمؼمين قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد احلٛمٞمد اعم ىم٤مل اخلالل

؟ «يمؾ صٝمر وٟم٥ًم يٜم٘مٓمع إٓ صٝمري وٟمًٌل»طمٜمٌؾ: أًمٞمس ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 
طمٜمٌؾ ي٘مقل:  ىم٤مل: سمغم، ىمٚم٧م: وهذه عمٕم٤موي٦م؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ًمف صٝمر وٟم٥ًم. ىم٤مل: وؾمٛمٕم٧م اسمـ

 ، وإؾمٜم٤مده صحٞمح()اًمًٜم٦م ٕيب سمٙمر اخلالل، رىمؿ: .«ُم٤م هلؿ وعمٕم٤موي٦م، ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م»

0- :أُم٤م ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف ومٝمق ُمـ اًمٕمدول اًمٗمْمالء»ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي، 

 ، سم٤مب ُمـ ومْمؾ أيب سمٙمر اًمّمديؼ(/)ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ .«واًمّمح٤مسم٦م اًمٜمج٤ٌمء ريض اهلل قمٜمف

- :وأُم٤م ُمٕم٤موي٦م، ومٝمق ُمـ اًمٕمدول اًمٗمْمالء، واًمّمح٤مسم٦م » ىم٤مل اعمال قمكم اًم٘م٤مري

 )ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح، سم٤مب ُمٜم٤مىم٥م اًمّمح٤مسم٦م(. «إظمٞم٤مر

- :وومْم٤مئؾ ُمٕم٤موي٦م ذم طمًـ اًمًػمة واًمٕمدل » ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل

 (/ٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م )ُم.«واإلطم٤ًمن يمثػمة

- :ويم٤مٟم٧م ؾمػمة ُمٕم٤موي٦م ُمع رقمٞمتف ُمـ ظمٞم٤مر ؾمػم » ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم ُمقوع آظمر

اًمقٓة، ويم٤مٟم٧م رقمٞمتف ُيٌقٟمف. و ىمد صم٧ٌم ذم اًمّمحٞمح قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل: 

ظمٞم٤مر أئٛمتٙمؿ اًمذيـ حتٌقهنؿ وُيٌقٟمٙمؿ، وشمّمٚمقن قمٚمٞمٝمؿ ويّمٚمقن قمٚمٞمٙمؿ، وذار أئٛمتٙمؿ »

 (/اًمًٜم٦م )ُمٜمٝم٤مج . «اًمذيـ شمٌٖمْمقهنؿ ويٌٖمْمقٟمٙمؿ، وشمٚمٕمٜمقهنؿ ويٚمٕمٜمقٟمٙمؿ

- :ه قمثًمنوأُم٤م ُمٕم٤موي٦م ومٕمٛمر وٓه، ومجع ًمف اًمِم٤مُم٤مت يمٚمٝم٤م، وأىمرَّ » ىم٤مل اسمـ اًمٕمريب، 

، ٕٟمف ومم أظم٤مه يزيد، واؾمتخٚمٗمف يزيد، وم٠مىمره قمٛمر  سمؾ إٟمًم وٓه أسمق سمٙمر اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف

روا إمم هذه ًمتٕمٚم٘مف سمقٓي٦م أيب سمٙمر ٕضمؾ اؾمتخالف واًمٞمف ًمف، ومتٕمٚمؼ قمثًمن سمٕمٛمر وأىمّره. وم٤مٟمٔم

، ط: دار )اًمٕمقاصؿ ُمـ اًم٘مقاصؿ، ص ش.وًمـ ي٠ميت أطمد ُمثٚمٝم٤م أسمدا سمٕمده٤م ...اًمًٚمًٚم٦م ُم٤م أوصمؼ قمراه٤م

 اجلٞمؾ(

- :وىمد يم٤من يٜمٌٖمل أن شمٚمحؼ دوًم٦م ُمٕم٤موي٦م وأظم٤ٌمره سمدول اخلٚمٗم٤مء » ىم٤مل اسمـ ظمٚمدون

. شد اخلٚمٗم٤مءومٝمق شم٤مًمٞمٝمؿ ذم اًمٗمْمؾ واًمٕمداًم٦م واًمّمح٦ٌم... واحلؼ إن ُمٕم٤موي٦م ذم قمدا ،وأظم٤ٌمرهؿ

  ، ط: دار  اًمٗمٙمر، سمػموت(/0)شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون 
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بال استثـاء: صؾحة واـزبر،  اطتبار اـشقخ طبد اهلل اهلرري خماـػي طظ

 ا: جد   ضعقػةٍ  ؽسؼًة وآثؿع بـاء طذ روايةٍ وطائشة، ومعاوية

اهلل قمٜمف  خم٤مًمٗمل قمكم ريض -سمٜم٤مء قمغم رواي٦م وٕمٞمٗم٦م ضمدا–اقمتؼم اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اهلرري 

وي٘مقل ذم ـمٚمح٦م  يٛمٜمع ىمٌقل روايتٝمؿ، يّمٗمٝمؿ سمٗمًٍؼ  وًمٙمـ ٓ وآصمٛملم، سمال اؾمتثٜم٤مء ومً٘م٦مً 

 إهنؿ شم٤مسمقا.  واًمزسمػم وقم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ:

وٓ ٟمٕمت٘مد ٟمحـ أهنؿ ومً٘مقا ومًً٘م٤م يٛمٜمع ىمٌقل روايتٝمؿ ًمٚمحدي٨م، » ىم٤مل اًمِمٞمخ اهلرري:

ي٨م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٚمزسمػم: سمؾ ٟمٕمت٘مد أهنؿ آصمٛمقن سمال اؾمتثٜم٤مء، واًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف طمد

 ()إفمٝم٤مر اًمٕم٘مٞمدة اًمًٜمٞم٦م ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م، صش. إٟمؽ ًمت٘م٤مشمٚمـ قمٚمٞم ٤م وأٟم٧م فم٤ممل ًمف»

وأن ـمٚمح٦م واًمزسمػم وقم٤مئِم٦م شم٤مسمقا ُمـ ذًمؽ ضمزًُم٤م، وأُم٤م أظمرون » وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر:

 (0٘مٞمدة اًمًٜمٞم٦م ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م، ص)إفمٝم٤مر اًمٕمش. ومٝمؿ حت٧م اعمِمٞمئ٦م جيقز أن يٖمٗمر اهلل عمـ ؿم٤مء ُمٜمٝمؿ

ُمـ اًمّمح٤مسم٦م سم٠مهنؿ  ف ذم خم٤مًمٗمل قمكمٍّ واحلؼ أن اًمرواي٦م اًمتل سمٜمك قمٚمٞمٝم٤م اًمِمٞمخ اهلرري ىمقًمَ 

واًمرواي٤مت اًمتل سمٜمك قمٚمٞمٝم٤م ي٘مٞمٜمف سم٠من ـمٚمح٦م واًمزسمػم وقم٤مئِم٦م ريض  ا،ضمد   وٕمٞمٗم٦مٌ  رواي٦مٌ  آصمٛمقن،

 ا أيًْم٤م. ضمد   وٕمٞمٗم٦مٌ  اهلل قمٜمٝمؿ شم٤مسمقا رواي٦مٌ 

ؿمٝمدت اًمزسمػم طمتك ظمرج يريد قمٚمٞم ٤م، وم٘م٤مل ًمف » ٤مل أسمق طمرب سمـ أيب إؾمقد اًمديكم:ىم

ش شم٘م٤مشمٚمف وأٟم٧م ًمف فم٤ممل»قمكم  أٟمِمدك اهلل: هؾ ؾمٛمٕم٧َم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل: 

ىم٤مل احل٤ميمؿ: هذا طمدي٨م صحٞمح. . و)اعمًتدرك ًمٚمح٤ميمؿ، رىمؿ: وم٘م٤مل: مل أذيمر، صمؿ ُمْمی اًمزسمػم ُمٜمٍموًم٤م.

 وم٘مف اًمذهٌل(ووا

وواوم٘مف  ،ُمٜمٝم٤م واطمدٍ  ح احلدي٨م سمٕمد ذيمر إؾمٜم٤مدٍ صحَّ و هد ًمف احل٤ميمؿ أرسمٕم٦م أؾم٤مٟمٞمد،

ٗمف قمدد ُمـ اعمحدصملم، وأطمد رواشمف  !هذا احلدي٨م حُّ ويمٞمػ يِّم  اًمذهٌل قمٚمٞمف، وًمٙمـ وٕمَّ

 ٤م. جمٝمقل، وآظمر وٕمٞمػ، و صم٤مًم٨م خمتٚمػ ومٞمف، وراسمع وٕمٞمػ أيًْم 

أظمؼمين أسمق  ذا احلدي٨م سمٕمد ؾمقىمف هق:ح احل٤ميمؿ واًمذهٌل هواإلؾمٜم٤مد اًمذي صحَّ 

احلًلم حمٛمد سمـ أمحد سمـ متٞمؿ اًم٘مٜمٓمري، سمٌٖمداد، صمٜم٤م أسمق ىمالسم٦م قمٌد اعمٚمؽ سمـ حمٛمد اًمرىم٤مر، صمٜم٤م 

أسمق قم٤مصؿ، صمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ اًمرىم٤مر، قمـ ضمده قمٌد اعمٚمؽ، قمـ أيب طمرب 

 سمـ أيب إؾمقد اًمديكم، ىم٤مل:...

قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمًٚمؿ اًمرىم٤مر ًملم  :«شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م» ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم
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سمؾ: جمٝمقل، شمٗمرد سم٤مًمرواي٦م قمٜمف » احلدي٨م. و قمٚمؼ قمٚمٞمف اًمِمٞمخ سمِم٤مر قمقاد وؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط:

اسمـ اسمٜمف قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ، ومل يقصمِّ٘مف أطمد، وىم٤مل اًمٌخ٤مري: مل يّمح 

 (/آقمتدال  واٟمٔمر: ُمٞمزان ./0)حترير شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ش.طمديثف

وىم٤مل اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط واًمِمٞمخ سمِم٤مر قمقاد ذم قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ  

وٕمٞمػ، ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ اًمرازي: ذم طمديثف ٟمٔمر. وىم٤مل اًمٌخ٤مري: ومٞمف ٟمٔمر. وذيمره » اًمرىم٤مر:

 (/0ذي٥م )حترير شم٘مري٥م اًمتٝم ش.، وٓ ٟمٕمٚمؿ أطمًدا وصمَّ٘مفشاًمْمٕمٗم٤مء»اًمٕم٘مٞمكم، واسمـ قمدي، واًمذهٌل ذم 

صدوق خيٓمئ شمٖمػم » وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم أيب ىمالسم٦م قمٌد اعمٚمؽ سمـ حمٛمد اًمرىم٤مر:

  وُيًتٔمٝمر ُمـ اإلؾمٜم٤مد أٟمف طمدث هذا احلدي٨م ذم سمٖمداد. )شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م(ش.طمٗمٔمف عم٤م ؾمٙمـ سمٖمداد

يم٤من » :-ؿمٞمخ احل٤ميمؿ-وىم٤مل اسمـ أيب اًمٗمقارس ذم أيب احلًلم حمٛمد سمـ أمحد اًم٘مٜمٓمري

ؾمًمع اًم٘مٜمٓمري ُمـ أيب ىمالسم٦م سمٕمد اظمتالـمف ًمٞمس » وىم٤مل زيـ اًمديـ اًمٕمراىمل: ش.ومٞمف ًملم

 : صمٜم٤م أسمق ىمالسم٦م سم٤مًمٌٍمة ىمٌؾ أن خيتٚمط وخيرج إمم«صحٞمحف»ىم٤مل اسمـ ظمزيٛم٦م ذم  .سمّمحٞمح

 ()ذيؾ ُمٞمزان آقمتدال، صش. سمٖمداد

 وأووح احل٤ميمؿ ذم ومٕمٚمَِؿ ُمٜمف أن أسم٤م احلًلم اًم٘مٜمٓمري اظمتٚمط سمٕمد شمقضمٝمف إمم سمٖمداد،

 اإلؾمٜم٤مد سم٠مٟمف ؾمٛمع هذا احلدي٨م ُمـ ؿمٞمخف أيب احلًلم اًم٘مٜمٓمري ذم سمٖمداد. 

 وُمـ اًمٕمج٥م شمّمحٞمح احل٤ميمؿ واًمذهٌل هذا احلدي٨م رهمؿ شمْمٛمٜمف أرسمٕم٦م رواة وٕم٤مف. 

وؾمٙم٧م قمٚمٞمف  وذم اإلؾمٜم٤مد أظمر قمٜمد احل٤ميمؿ راٍو جمٝمقل وهق حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمًمن اًمٕم٤مسمد.

 ()شمٕمٚمٞمؼ اعمًتدرك، رىمؿ: ش.واحلدي٨م ومٞمف ٟمٔمريٕمرف،  اًمٕم٤مسمد ٓ» احل٤ميمؿ، وًمٙمـ ىم٤مل اًمذهٌل:

أضمٚمح  و راٍو آظمر: وذم اإلؾمٜم٤مد اًمث٤مًم٨م قمٜمد احل٤ميمؿ راٍو جمٝمقل وهق ومْمؾ سمـ ومْم٤مًم٦م.

ىم٤مل اًمِمٞمخ سمِم٤مر  ش.صدوق ؿمٞمٕمل» ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: سمـ قمٌد اهلل وٕمٞمػ ُمع شمِمٞمٕمف.

ٗمف» ٤م قمٚمٞمف:قمقاد وؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط شمٕمٚمٞم٘مً  أمحد سمـ طمٜمٌؾ، وأسمق  سمؾ وٕمٞمػ يٕمتؼم سمف، وٕمَّ

)حترير شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ش. داود، واًمٜم٤ًمئل، واسمـ ؾمٕمد، واجلقزضم٤مين، واًم٤ًمضمل، واسمـ طم٤ٌمن...

/0) .ُمٞمزان آقمتدال وىم٤مل اجلقزضم٤مين: ُمٗمؽم(/)  ٤م ؿمٞمٕمل واًمراوي اًمث٤مًم٨م أسمق إؾمقد أيًْم

  يمًم ُمر.

ضمٕمٗمر » ٤مومظ اسمـ طمجر:. ىم٤مل احلوذم اإلؾمٜم٤مد اًمراسمع قمٜمد احل٤ميمؿ ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمًمن ؿمٞمٕمل

ٌٕمل صدوق زاهد، ًمٙمٜمف يم٤من يتِمٞمع . ضمرو اعم٤مزين جمٝمقل وأسمق )شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م(ش.سمـ ؾمٚمٞمًمن اًمْمُّ



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وقمٌد اعمٚمؽ سمـ  (/)اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء ش. أسمق ضمرو اعم٤مزين قمـ قمكمٍّ واًمزسمػم جمٝمقل»ىم٤مل اًمذهٌل: 

  ر ذم اإلؾمٜم٤مد إول.حمٛمد اًمرىم٤مر وطمٗمٞمده قمٌد اهلل سمـ حمٛمد يمالمه٤م وٕمٞمٗم٤من يمًم ُم

وومٞمف  وإؾمٜم٤مده ُمٜم٘مٓمع، هذا احلدي٨م، ()رىمؿ: «ُمّمٜمٗمف»وروى اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم 

 صمؿ ىم٤مل: ،( سم٢مؾمٜم٤مد اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم/) «اًمْمٕمٗم٤مء» . وروى اًمٕم٘مٞمكم هذا احلدي٨م ذمراٍو جمٝمقل

 ٞم٦ٌم هذا:٤م قمغم طمدي٨م اسمـ أيب ؿموىم٤مل اًمِمٞمخ قمقاُم٦م شمٕمٚمٞم٘مً  .«ٓ ُيروی هذا اعمتـ ُمـ وضمف يث٧ٌم»

 ش.ٓ خيٚمق ـمريؼ ُمـ ُم٘م٤مل فواحلؼ أٟم»

أطمد رواشمف ذيؽ سمـ  ( سم٢مؾمٜم٤مد آظمر،وؾم٤مق اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم هذا احلدي٨م )رىمؿ:

 قمٌد اهلل جمٝمقل، وراٍو آظمر ُمٌٝمؿ. 

وًمٙمـ ًمٞمس رء ُمٜمٝم٤م مم٤م  طم٤مصؾ اًم٘مقل أن هذه اًمرواي٦م وإن يم٤من هل٤م ـمرق ُمتٕمددة،

 ُيت٩م سمف. 

مرتؽبو ادعصقة،  ،د اهلل اهلرري طصاةٌ دم زطم اـشقخ طب مؼاتؾو طظ

 وخماـػون ـؾـصوص، ومسموـون طن ؾتل آالف ادسؾؿع: 

ومٙمٞمػ » :«اعم٘م٤مٓت اًمًٜمٞم٦م ذم يمِمػ والٓت اسمـ شمٞمٛمٞم٦م» ىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اهلرري ذم

يٙمقن ُمـ ىم٤مشمؾ قمٚمٞم ٤م جمتٝمًدا ُم٠مضمقًرا وىمد ظمرج قمـ ـم٤مقم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم، وٟم٤مزقمف ذم إُم٤مرشمف، 

ُمٜمٝمؿ مج٤مقم٦م ُمـ  ،ًمٜمّمقص، ويمذا أريؼ هبذا اًم٘مت٤مل دُم٤مء أًمقف ُم١مًمٗم٦م ُمـ اعمًٚمٛملموظم٤مًمػ ا

 ( 0ًٜمٞم٦م، صاعم٘م٤مٓت اًم)ش. ومٙمٞمػ جيتٛمع إضمر واعمٕمّمٞم٦م ،ظمٞم٤مر اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم

سمؾ هؿ خم٤مًمٗمقن  هذا اًمٜمص يٍمح سم٠مٟمف يٕمتؼم ُم٘م٤مشمكم قمكم قمّم٤مة وُمرشمٙمٌل اًمذٟم٥م؛

ومحؾ اهلرريَّ مح٤مؾُمف اخلٓم٤ميب قمغم ٟم٩ًم  ،ًمٚمٜمّمقص، وُم١ًموًمقن قمـ ىمتؾ آٓف اعمًٚمٛملم

  سمٞمتلم: ُمٜمٝمًمٟمقرد  أسمٞم٤مت خم٤مًمٗم٦م عمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف،

إن  اًمذيـ  ىم٤مشمٚمقا  قمٚمٞم٤م
 

۞ُمـ اًمّمح٤مسم٦م  أصمٛمقا ضمٚمٞم٤م 

ًمٙمـ ُمٜمٝمؿ ذٟمٌٝمؿ ُمٖمٗمقر 
 

 قم٤مئِم٦م  ـمٚمح٦م  واًمزسمػم ۞

 «اعمّمٜمػ»ذم  اؾمتدل قمٌد اهلل اهلرري قمغم ومًؼ ُمٕم٤موي٦م وهمػمه سمًم رواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 
(/0 واًمٌٞمٝم٘مل ذم ،)«يشم٘مقًمقا ذًمؽ )أ ٓ» ، ىم٤مل ومٞمف قمًمر ريض اهلل قمٜمف:«اًمًٜمـ اًمٙمؼمى 

 (. ، رىمؿ:/0)ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، ش. يمٗمروا(، وًمٙمٜمٝمؿ ىمقم ُمٗمتقٟمقن ضم٤مروا قمـ احلؼ



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 وًمٙمـ ىمقًمقا:» اي٦م:و. وذم ر«طم٤مدوا قمـ احلؼ» ( سمٚمٗمظ:/) «ومتح اًم٤ٌمري»وضم٤مء ذم 

 (./  )اًمًٜمـ اًمٙمؼمی  .«أو فمٚمٛمقا ،ً٘مقاوم

واجلٛمع سملم هذه اًمرواي٤مت يٗمٞمد أن قمًمرا ريض اهلل قمٜمف يم٤من ي٘مّمد أن اجلٞمش اعمٕم٤مرض 

ويمٞمػ  ًمٕمكم ريض اهلل قمٜمف يم٤من ىمد اٟمحرف قمـ احلؼ، وسطم٧م اًمرواي٤مت إظمرى سمٗمً٘مٝمؿ.

 اهلل قمٜمف؟ ىم٤مشمٚمٝمؿ قمًمر ريض اهلل  قمٜمف إذا مل يٜمحرومقا قمـ احلؼ ذم رأيف ريض 

. شمخٌس ومقاؾمؼ، ي٘متٚمـ ذم احلرم» ىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد ـم٤مهر اًمٗمتٜمل: اًمٗمًؼ ًمٖم٦م: اخلروج،

أصٚمف اخلروج قمـ آؾمت٘م٤مُم٦م، وؾمٛمٞم٧م هب٤م قمغم آؾمتٕم٤مرة خلٌثٝمـ،  ()صحٞمح ُمًٚمؿ، رىمؿ:

وىمٞمؾ: خلروضمٝمـ ُمـ احلرُم٦م ذم احلؾ واحلرم...، إٟمف ؾمٛمك اًمٗم٠مرة ومقيً٘م٦م، خلروضمٝم٤م ُمـ 

ًمٜم٤مس وإوم٤ًمده٤م. وُمٜمف اًمٖمراب: وُمـ ي٠ميمٚمف سمٕمد ىمقًمف: وم٤مؾمؼ! أراد سمتٗمًٞم٘مٝم٤م طمجره٤م قمغم ا

 (/)جمٛمع سمح٤مر إٟمقار ش.حتريؿ أيمٚمٝم٤م

ا ريض اهلل قمٜمف يم٤من يرى أن اجلٞمش اعمٕم٤مرض ًمٕمكم ريض اهلل قمٜمف ىمد اٟمحرف سمًم أن قمًمرً 

ٕمٜمك اعمٕمروف سم٤مًمٗمًؼ ٤م، وم٢مٟمف ًمق أراد اعموم٠مـمٚمؼ قمٚمٞمف اًمٗمًؼ ًمٖم٦م، ٓ قمرومً  قمـ اخلالوم٦م اعمًت٘مٞمٛم٦م،

ومً٘م٦م؟  -ومه٤م ُمـ اًمٕمنمة اعمٌنمة سم٤مجلٜم٦م –مل يّمح أن يٙمقن ـمٚمح٦م واًمزسمػم ريض اهلل قمٜمٝمًم

 و روقا سم٤مًمٌٞمٕم٦م ًمٕمكم ريض اهلل قمٜمف وم٤ٌمـمؾ يمًم ؾمٞم٠ميت. وأُم٤م اًم٘مقل سم٠مهنؿ شم٤مسمقا ذم آظمرشمف،

ر ذهٌٜم٤م إمم إـمالق اًمٗمًؼ واإلصمؿ قمغم اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ سمٜم٤مء قمغم ُم٤م صد وًمق

وم٢من اًمٕم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل ًمٕمٛمر ريض اهلل قمٜمف ذم  ُمٜمٝمؿ طم٤مًم٦م اًمٖمْم٥م أو اًمِم٘م٤مق سمٞمٜمٝمؿ،

،  ، اًمٖم٤مدر ، أصمؿ ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، اىمض سمٞمٜمل وسملم هذا اًمٙم٤مذب» طمؼ قمكم ريض اهلل قمٜمف:

د ومٚمق ذه٥م أطم ،سم٤مب طمٙمؿ اًمٗملء()صحٞمح ُمًٚمؿ، رىمؿ:.شاخل٤مئـ، وم٘م٤مل اًم٘مقم: أضمؾ ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم

 اًمٜمقاص٥م إمم وصػ قمكم ريض اهلل قمٜمف سم٤مإلصمؿ واًمٖمدر واخلٞم٤مٟم٦م سمٜم٤مء قمغم هذه اًمٙمٚمًمت، ومال

وٓظمالف ذم  وُمـ اعمٌنميـ سم٤مجلٜم٦م، ٤م ريض اهلل قمٜمف ُمـ اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ،ٟم٘مقل إٓ أن قمٚمٞم  

  واًمٕم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمف سمٛمٜمزًم٦م إب ًمٕمكم ريض اهلل قمٜمف. قمداًمتف وصم٘متف،

هذه يمراشمٌم(  اعمٓمٌٕم٦م اًم٘مديٛم٦م،ط:  ،/0) «ُمًٚمؿصحٞمح ذح » محؾ اإلُم٤مم اًمٜمقوي ذم

 ٤م ريض اهلل قمٜمف فم٤ممل وظم٤مئـ إن مل يٜمّمػ. اًمٙمٚمًمت قمغم اًمزضمر، وىمٞمؾ: ُمٕمٜم٤مه: أن قمٚمٞم  

ومٜمجرح صم٘م٦م أطمدهؿ  ومٙمٞمػ ٟمرى سم٤مٓزدواضمٞم٦م ومٞمًم خيص اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمف،

اًمِمديدة  ًم ٟم١مول اًمٙمٚمًمتوقمدًمف سمٜم٤مء قمغم يمٚمًمت قمٜمٞمٗم٦م ص٤مدرة ُمـ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م، سمٞمٜم



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
٤ًٌم قمٚمی  ظمريـ،اًمقاردة ذم طمؼ سمٕمْمٝمؿ أ ومالسمد أن ٟمراقمل قمٚمق ُمٙم٤مٟم٦م اًمّمح٤مسم٦م ذا. هومقا قمج

  يمٚمٝمؿ وؾمٛمق ؿم٠مهنؿ.

 طذ معارضة طظ ريض اهلل طـه؟:  ريض اهلل طـه هل كدم صؾحة

شمٗمٞمد سمٕمض اًمرواي٤مت أن قمٚمٞم٤م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل ًمٓمٚمح٦م ريض اهلل قمٜمف يقم اجلٛمؾ: هؾ 

. «ؿ واِل ُمـ وآه، وقم٤مِد ُمـ قم٤مداهٝماًمٚم» ٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم طم٘مل:ؾم
 ()ُمًٜمد اًمٌزار، رىمؿ:ىم٤مل: سمغم ىم٤مل: ومذيمره واٟمٍمف.

 وىم٤مل أسمقُمٕمٛمر ُمـ همالة اًمِمٞمٕم٦م. :ومٞمفاحلًلم سمـ احلًـ ىم٤مل احل٤مومظ  وذم إؾمٜم٤مده:

 )ُمٞمزان آقمتدال إي٤مس سمـ ٟمذير جمٝمقل.و راٍو آظمر:  (/)حترير شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ذهكم: يمذاب.اًم

/).  وىمد اؾمتٖمرسمف اًمٌزار، وهق » صمؿ ىم٤مل: ،هذه اًمرواي٦م «اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»وؾم٤مق اسمـ يمثػم ذم

 (0/)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ش. ضمدير سمذًمؽ

هل أن  ( رواي٦م أظمرى،0)ص «اعم٘م٤مٓت اًمًٜمٞم٦م» وؾم٤مق اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اهلرري ذم 

٤م ريض اهلل ومٚمًم سمٚمغ قمٚمٞم   سم٤ميع ذم آظمرشمف أطمد اعمقاًملم ًمٕمكم ريض اهلل قمٜمف،ـمٚمح٦م ريض اهلل قمٜمف 

  وومٞمًم يكم اًمٜمص سمٙم٤مُمٚمف: .«اهلل أن يدظمؾ ـمٚمح٦م اجلٜم٦م إٓ وسمٞمٕمتل ذم قمٜم٘مف كأسم»قمٜمف ذًمؽ ىم٤مل: 

أظمؼمٟم٤م قمكم سمـ اعم١مُمؾ سمـ احلًـ سمـ قمٞمًك، صمٜم٤م حمٛمد سمـ يقٟمس، صمٜم٤م ضمٜمدل سمـ واًمؼ، صمٜم٤م 

، قمـ أيب قم٤مُمر إٟمّم٤مري، قمـ صمقر سمـ جمزأة، ىم٤مل: ُمررت سمٓمٚمح٦م سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر اعم٤مزين

قمٌٞمد اهلل يقم اجلٛمؾ وهق سيع ذم آظمر رُمؼ، ومقىمٗم٧م قمٚمٞمف ومرومع رأؾمف، وم٘م٤مل: إين ٕرى وضمف 

رضمؾ يم٠مٟمف اًم٘مٛمر، ممـ أٟم٧م؟ وم٘مٚم٧م: ُمـ أصح٤مب أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم، وم٘م٤مل: اسمًط يدك 

اهلل »٤م وم٠مظمؼمشمف سم٘مقل ـمٚمح٦م، وم٘م٤مل: ٠مشمٞم٧م قمٚمٞم  أسم٤ميٕمؽ، ومًٌٓم٧م يدي وسم٤ميٕمٜمل، ومٗم٤مو٧م ٟمٗمًف، وم

اهلل أن يدظمؾ ـمٚمح٦م اجلٜم٦م إٓ  كصدق رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أسم ،اهلل أيمؼم ،أيمؼم

 (0 رىمؿ: )اعمًتدرك ًمٚمح٤ميمؿ، .«وسمٞمٕمتل ذم قمٜم٘مف

ا» ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: ذم إؾمٜم٤مده جم٤مهٞمؾ إٓ ضمٜمدل سمـ واًمؼ. . «إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ ضمد 
 (0ٝمرة، رىمؿ:)إحت٤مف اعم

   كدم طائشة ريض اهلل طـفا:

ن قم٤مئِم٦م يم٤مٟم٧م شمذيمر يقم اجلٛمؾ وشمٌٙمل طمتك شمٌؾ إ :«متٝمٞمد إوائؾ» ىم٤مل اًم٤ٌمىمالين ذم



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وددت أن ًمق يم٤من زم قمنمون وًمًدا ُمـ رؾمقل اهلل صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ » مخ٤مره٤م، وشم٘مقل:

ش. ُم٤م يم٤من ُمٜمل يقم اجلٛمؾ يمٚمٝمؿ ُمثؾ قمٌد اًمرمحـ سمـ احل٤مرث سمـ هِم٤مم وأين صمٙمٚمتٝمؿ ومل يٙمـ

 ()متٝمٞمد إوائؾ، ص

 ،اهل٤م إؾمٜم٤مدً  «دٓئؾ اًمٜمٌقة» وؾم٤مق اًمٌٞمٝم٘مل ذم ؾم٤مق اًم٤ٌمىمالين هذه اًمرواي٦م سمٖمػم إؾمٜم٤مد،

وددُت أين »... أظمؼمٟم٤م إؾمًمقمٞمؾ اسمـ أيب ظم٤مًمد، قمـ ىمٞمس سمـ أيب طم٤مزم قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م: » ىم٤مل:

)دٓئؾ اًمٜمٌقة ًمٚمٌٞمٝم٘مل ش.ُمًػمي اًمذي هت صمٙمٚم٧م قمنمة ُمثؾ وًمد احل٤مرث سمـ هِم٤مم وأين مل أه

/) 

إؾمًمقمٞمؾ سمـ أيب ظم٤مًمد قمـ ىمٞمس همػم صحٞمح، » :«حتٗم٦م اًمتحّمٞمؾ» وىم٤مل أسمقزرقم٦م ذم

ويمذا ذم ؾم١مآت اسمـ  ․)حتٗم٦م اًمتحّمٞمؾ ٕيب زرقم٦م، صواًمّمحٞمح: إؾمًمقمٞمؾ قمـ رضمؾ آظمر همػم ىمٞمس.

  جمٝمقل. «رضمؾ آظمر» و. (اجلٜمٞمد، ص

 نئ  مئ  ُّٱ ، واًم٘مرـمٌل أن قم٤مئِم٦م يم٤مٟم٧م شم٘مرأ ىمقًمف شمٕم٤ممم:وىم٤مل أسمقطمٞم٤من إٟمدًمز
 (/0. اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن /0)اًمٌحر اعمحٞمط  طمتك شمٌؾ مخ٤مره٤م. ومتٌٙمل، (١١األخزاب/ ) َّىئ

قمغم أن  -اؾمتدل اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اهلرري سمٜمدم قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م قمغم واىمٕم٦م اجلٛمؾ

 ؾ. وقم٤مئِم٦م قمغم اًم٤ٌمـم ٤م يم٤من قمغم احلؼ،قمٚمٞم  

وإٟمًم ٟمدُم٧م قمغم  ُمقىمٗمٝم٤م، ظمٓم٠مِ ئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م مل يٙمـ قمغم واحلؼ أن ٟمدم قم٤م

٥م أن يوٓ ر» ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمذهٌل: ومل خيٓمر سم٤ٌمهل٤م وىمققمٝم٤م، ظمروضمٝم٤م ووىمقع واىمٕم٦م اجلٛمؾ سمف،

وطمْمقره٤م يقم اجلٛمؾ، وُم٤م فمٜم٧ْم أن إُمر  ،قم٤مئِم٦م ٟمدُم٧م ٟمداُم٦ًم يمٚمٞم٦ًم قمغم ُمًػمه٤م إمم اًمٌٍمة

 (./)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  ش.يٌٚمغ ُم٤م سمٚمغ

سمقىمقع هذه اًمٗمتـ، وم٘مد يم٤من قمكم ريض اهلل قمٜمف قمغم هم٤مي٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ومل شمٜمٗمرد قم٤مئِم٦م 

)اًمٗمتـ ًمٜمٕمٞمؿ سمـ ش. ًمقددت أين ُم٧م ىمٌؾ هذا سمٕمنميـ ؾمٜم٦م» وم٘م٤مل: ُمـ اًمٜمدم واحلنة قمغم وىمققمٝم٤م،

 (0مح٤مد، رىمؿ:

ًمإلُم٤مم  ،)اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ش. ُم٧م ىمٌؾ اًمٞمقموًمٞم٧م إين ،ي٤م ًمٞم٧م أُمل مل شمٚمدين» وىم٤مل يقم صٗملم:

 (/ اًمٌخ٤مري

وقمـ ؾمٚمٞمًمن سمـ ُمٝمران ىم٤مل: طمدصمٜمل ُمـ ؾمٛمع قمٚمٞم ٤م يقم صٗملم وهق قم٤مض قمٚمی ؿمٗمتٞمف: 

ش. اذه٥م ي٤م أسم٤م ُمقؾمی وم٤مطمٙمؿ وًمق طمزَّ قمٜم٘مل ًمق قمٚمٛم٧ُم أن إُمر يٙمقن هٙمذا ُم٤م ظمرضم٧ُم،»

 (00)اعمّمٜمػ ٓسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، رىمؿ:

يمثػم قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف أٟمف ىم٤مل ٕيب ُمقؾمی ريض اهلل قمٜمف طملم  وقمـ ُمقؾمی سمـ أيب



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (، رىمؿ:0ٕيب يقؾمػ، ص ،)يمت٤مب أرصم٤مر .«ظمٚمّمٜمل ُمٜمٝم٤م وًمق سمٕمرق رىمٌتل» طمٙمٛمف:

ىم٤مل قمكم ريض اهلل قمٜمف ٕيب ُمقؾمك إؿمٕمري: شمقلَّ احلٙمَؿ ذم هذا إُمر، وظمٚمِّّمٜمل ُمٜمف، 

 وًمق رِضَب ًمف قمٜم٘مل. 

وقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف ٟمدم قمٚمی أُمقر ومٕمٚمٝم٤م ُمـ » ف اهلل:ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحو

 اًم٘مت٤مل وهمػمه، ويم٤من ي٘مقل: 

 ًم٘مد قَمَجزُت قَمجزًة  ٓ أقمتِذر

 

۞ 
 ؾمقف أيمِٞمُس سمٕمَده٤م  وَأؾمتِٛمر

 

 (/0)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م 

 ؟: ؽقام خيص دم طثامن أم معاوية ،طذ احلق طظي ؿان هل 

وأُم٤م اًم٘مقل سم٠من  ريض اهلل قمٜمٝمًم ىم٤مئٛم٦م قمغم دًمٞمؾ صحٞمح، يم٤مٟم٧م دقمقى قمكم وُمٕم٤موي٦م

 ي١مضمر قمٚمٞمف.  ومٝمق ظمٓم٠م اضمتٝم٤مدي، ،ُمٕم٤موي٦م أظمٓم٠م

 ٝمؿويمٚم» :«اإلسم٤مٟم٦م قمـ أصقل اًمدي٤مٟم٦م» ىم٤مل اًمِمٞمخ أسمق احلًـ إؿمٕمري رمحف اهلل ذم يمت٤مسمف

نَّ ُمـ أهؾ آضمتٝم٤مد، وىمد ؿمٝمد هلؿ اًمٜمٌل صٚمی اهللُ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مجلٜم٦م، واًمِمٝم٤مدة شمدل قمٚمی أ

يمٚمٝمؿ يم٤مٟمقا قمٚمی احلؼ ذم اضمتٝم٤مدهؿ، ويمذًمؽ ُم٤م ضمری سملم قمكم وُمٕم٤موي٦م يم٤من قمٚمی شم٠مويؾ 

 ، ط: ُمٙمت٦ٌم دار اًمٌٞم٤من، دُمِمؼ(.0)اإلسم٤مٟم٦م ذم أصقل اًمدي٤مٟم٦م، ص ش.واضمتٝم٤مد

وأظمٓم٠م ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف ظمٓم٠م  يم٤من قمكم ريض اهلل قمٜمف قمغم احلؼ، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: 

وجيقز إظمذ  واحلؼ واطمد قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم، ن ذم فمٜمٝمًم،وُمّمٞم٤ٌم ٤م، ومه٤م ُم٠مضمقران،اضمتٝم٤مدي  

يمًم ي٘مقًمقن: ُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م طمؼ، ُيتٛمؾ اخلٓم٠م،  سم٠مُمريـ خمتٚمٗملم ذم اًمدٟمٞم٤م قمغم أهنًم طمؼ،

 وي٘مقل اًمِم٤مومٕمٞم٦م:ُمذهٌٝمؿ طمؼ ُيتٛمؾ اخلٓم٠م. 

سمٕمد أن ش اًمدر اعمخت٤مر»٤موي ذم أوائؾ طم٤مؿمٞمتف قمٚمی ٓمىم٤مل اًمٓمح» ىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد قمقاُم٦م:

اعمراد أن ُم٤م ذه٥م إًمٞمف إُم٤مُمٜم٤م صقاٌب قمٜمده ُمع اطمتًمل اخلٓم٠م، »ًم٘مقل اعمذيمقر ذم اًمِمٌٝم٦م: طمٙمی ا

إذ يمؾ جمتٝمد يّمٞم٥م وىمد خيٓمئ ذم ٟمٗمس إُمر، وأُم٤م سم٤مًمٜمٔمر إًمٞمٜم٤م ومٙمؾ واطمد ُمـ إرسمٕم٦م 

 ()أدب آظمتالف، ص .«ُمّمٞم٥م ذم اضمتٝم٤مد

ًمقم٦م أن قمٚمٞم٤م هق وهذا هق ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م واجل» ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم رمحف اهلل:

ش. ا، وهق ُم٠مضمقر إن ؿم٤مء اهلل، وًمٙمـ قمكم هق اإلُم٤مم ومٚمف أضمراناعمّمٞم٥م وإن يم٤من ُمٕم٤موي٦م جمتٝمدً 

 (/)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م 



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
إن ُمٕم٤موي٦م سم٘مل قمٚمی دُمِمؼ وهمػمه٤م قمنميـ ؾمٜم٦م » :«اعمٜمت٘مك» وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمذهٌل ذم

وشم٠مًمٞمٗمف ًم٘مٚمقهبؿ، طمتی  ،ؾمٞم٤مؾمتف وطمًـ ،وقمنميـ ؾمٜم٦م ظمٚمٞمٗم٦ًم، ورقمٞمتف ُيٌقٟمف إلطم٤ًمٟمف ،أُمػًما

ؿ ىم٤مشمٚمقا ُمٕمف قمٚمٞم ٤م، وقمكم  أومْمؾ ُمٜمف وأوًمی سم٤محلؼ ُمٜمف، وهذا يٕمؽمف سمف هم٤مًم٥ُم ضمٜمد ُمٕم٤موي٦م،  أهنَّ

 ()اعمٜمت٘می ُمـ ُمٜمٝم٤مج آقمتدال، صش.وًمٙمٜمٝمؿ ىم٤مشمٚمقا ُمع ُمٕم٤موي٦م ًمٔمٜمٝمؿ أن قمًٙمر قمكمٍّ ومٞمف ىمتٚم٦م قمثًمن

واإلُم٤ًمك قمًم  ،ؼ إطم٤ًمن اًمٔمـ هبؿوُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م واحل» وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي: 

حمض اًمدٟمٞم٤م، سمؾ  وشم٠مويؾ ىمت٤مهلؿ، وأهنؿ جمتٝمدون ُمت٠موًمقن مل ي٘مّمدوا ُمٕمّمٞم٦م وٓ ،ؿمجر سمٞمٜمٝمؿ

اقمت٘مد يمؾ ومريؼ أٟمف اعمحؼ وخم٤مًمٗمف سم٤مغ، ومقضم٥م قمٚمٞمف ىمت٤مًمف ًمػمضمع إمم أُمر اهلل، ويم٤من سمٕمْمٝمؿ 

ويم٤من  ،جتٝمد إذا أظمٓم٠م ٓ إصمؿ قمٚمٞمفواعم ،ا ذم اخلٓم٠م، ٕٟمف ٓضمتٝم٤مد٤م ُمٕمذورً ٤م وسمٕمْمٝمؿ خمٓمئً ُمّمٞمًٌ 

)ذح اًمٜمقوي ش. قمكم ريض اهلل قمٜمف هق اعمحؼ اعمّمٞم٥م ذم شمٚمؽ احلروب، هذا ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م

 (/قمكم ُمًٚمؿ 

سم٤مخلالوم٦م، وأُم٤م احلروب، ومٛمـ اضمتٜم٥م قمـ اًم٘مت٤مل  أىمقل: وومٞمف ٟمٔمر؛ وم٢منَّ قمٚمٞم ٤م يم٤من أومم

 ․ومٝمق أىمرب إمم احلؼ

ومالؿمؽ أن قمٚمٞم٤مريض اهلل  اخلالوم٦م، -اإلُم٤مم اًمٜمقوي هذا ذم ٟمص–يم٤من اعمراد سم٤محلؼ  إذا

ذم اًمث٠مر ُمـ ىمتٚم٦م قمثًمن ريض اهلل  : آؾمتٕمج٤مُل ، أيقمٜمف يم٤من أطمؼ، وإن يم٤من اعمراد: أهيًم أطمؼ

٤م ريض اهلل قمٜمف سمدم وـم٤مًم٥م يم٤ٌمر اًمّمح٤مسم٦م قمٚمٞم   يٕمٚمٛمف إٓ اهلل شمٕم٤ممم. أو اًمت٠مضمٞمؾ ومٞمف؟ ومال ،قمٜمف

 صمالصم٦م أُمقر: روي قمٜمفو قمثًمن ريض اهلل قمٜمف،

. ،ا.ومٞمّمٕم٥م اًمث٠مر ومقرً  أن اًم٘متٚم٦م هلؿ أقمقان يمثػمون 

. .أن اًم٘مّم٤مص ي١مدي إمم ومتٜم٦م أؿمد ُمـ إومم
ؾمػمة قمكم عمقٟٓم٤م حمٛمد ٟم٤مومع، أو مج٤مقم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م جلرى اًم٘مّم٤مص. ،. ًمق ادقمقا قمغم ؿمخص سمٕمٞمٜمف(

 (. ص 

 ا ـعثامن ريض اهلل طـه؟: هل ؿان معاوية وارثً 

٤م ًمٕمثًمن ريض ومل يٙمـ وارصمً  ي٦م ريض اهلل قمٜمف ُمٓم٤مًم٦ٌم اًم٘مّم٤مص؟يمٞمػ ضم٤مز عمٕم٤مو إيراد:

 اهلل قمٜمف؟ 

ُمع ُمٕم٤موي٦م ريض  -وظم٤مص٦م أسم٤من سمـ قمثًمن  –يم٤من أسمٜم٤مء قمثًمن ريض اهلل قمٜمف  اجلواب:

يم٤من ُمع  -أسم٤من سمـ قمثًمن-ذيمر يم٤ٌمر أهؾ اًمٕمٚمؿ أٟمف اهلل قمٜمف ذم ُمٓم٤مًم٦ٌم اًمث٠مر ًمٕمثًمن ريض اهلل قمٜمف،



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وم٘مد يمِمػ يم٤ٌمر قمٚمًمء اًمِمٞمٕم٦م وُمّمٜمٗمٞمٝمؿ هذا اإليراد سم٤مًمتٍميح هبذه  ُمٕم٤موي٦م ذم هذه اًم٘مْمٞم٦م،

وُمٕمف أسم٤من سمـ قمثًمن،  ،يٓمٚم٥م سمدم قمثًمن ي٦مإن ُمٕم٤مو» ىم٤مل ؾمٚمٞمؿ سمـ اهلالل اًمِمٞمٕمل: اعم٠ًمًم٦م،

 ، ط: ٟمجػ أذف(۱۳)يمت٤مب ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس اًمٙمقذم اهلالزم اًمٕم٤مُمري اًمِمٞمٕمل، صش. وًمد قمثًمنو

وهق يتحدث ُمع أيب ُمًٚمؿ اخلقٓين –اهلل قمٜمف أووح ُمٕم٤موي٦م ريض  وىم٤مل اعم١مرظمقن:

)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ٓسمـ يمثػم  ش.أٟم٤م اسمـ قمٛمف وأٟم٤م أـمٚم٥م سمدُمف وأُمره إزمَّ »... -وأصح٤مسمف ذم هذه اعم٠ًمًم٦م

/) 

ؽؽان  ريض اهلل طـه ؿان طظ ريض اهلل طـه يستحق اخلالؽة، وأما معاوية

 ال اخلالؽة:  يطؾب اـؼصاص،

متُرق ُم٤مِرىم٦ٌم قمٜمد وُمرىَم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم ي٘مُتٚمٝم٤م َأومم » هلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم ا

 (0)صحٞمح ُمًٚمؿ، سم٤مب ذيمر اخلقارج، رىمؿ:ش.اًمٓم٤مئٗمَتلم سم٤محلؼ

 ريض اهلل قمٜمف أطمؼ سم٤مخلالوم٦م. قمكم   ويم٤من رئٞمس هذه اًمٓم٤مئٗم٦مِ  اعمراد هبذا احلؼ هق اخلالوم٦م.

ِع  اخلالوم٦م يقُمئذ، ويم٤من أطمؼ سمف. يم٤من يًتحؼ –٤م ريض اهللقمٚمٞم  - وىمد اشمٗم٘مقا قمغم أٟمف ومل يدَّ

ومل يٜمٗمرد  وإٟمًم ـم٤مًم٥م سمدم قمثًمن ريض اهلل قمٜمف، ذم أول أُمره، اخلالوم٦مَ  ريض اهلل قمٜمف ُمٕم٤موي٦مُ 

 هبذه اعمٓم٤مًم٦ٌم؛ سمؾ يم٤من ُمٕمف مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ. 

ًمٜم٤مس ومج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُيروقن ا ،ىم٤مم ذم اًمٜم٤مس ُمٕم٤موي٦م» ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم:

ُمـ أوًمئؽ اخلقارج، ُمٜمٝمؿ: قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م، وأسمقاًمدرداء،  فقمٚمی اعمٓم٤مًم٦ٌم سمدم قمثًمن ممـ ىمتٚم

 (/)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  ش.وأسمق أُم٤مُم٦م، وقمٛمرو سمـ قمٜم٦ًٌم، وهمػمهؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م

هؾ اًمِم٤مم قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب اًمزهري ىم٤مل: عم٤م سمٚمغ ُمٕم٤موي٦م وأ»ضم٤مء ذم شم٤مريخ اسمـ قم٤ًميمر: و

ًمٚم٘مت٤مل  وفمٝمقر قمكمٍّ قمٚمٞمٝمؿ دقم٤م أهؾ اًمِم٤مم ُمٕم٤موي٦مُ  ،أهؾ اًمٌٍمة ٦موهزيٛم ،ىمتؾ ـمٚمح٦م واًمزسمػم

ش. ُمٕمف قمغم اًمِمقرى، واًمٓمٚم٥م سمدم قمثًمن، وم٤ٌميع ُمٕم٤موي٦م أهؾ اًمِم٤مم قمغم ذًمؽ أُمػًما همػم ظمٚمٞمٗم٦مٍ 

 (/0شم٤مريخ اإلؾمالم ًمٚمذهٌل و. /)شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر 

٤م قمغم ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف ظم٤مرضًم قمكم ريض اهلل قمٜمف وأصح٤مسمف يٕمتؼمون  ويم٤من ضمٞمُش 

٤م قمٚمٞمٝم٤م؛ سمؾ يم٤من يٓم٤مًم٥م سمدم قمثًمن ريض اهلل قمٜمف، ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ ومل يٙمـ ظم٤مرضًم  اًمدوًم٦م،

سم٠مقمٞم٤مهنؿ ذم  فىمتؾ قمثًمن ُمٔمٚمقًُم٤م وُوضمقد ىمتٚمتِ  طمج٦م ُمٕم٤موي٦م وُمـ ُمٕمف ُم٤م وىمع ُمـ»طمجر: 
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 (/)ومتح اًم٤ٌمري ش. اًمٕمًٙمر اًمٕمراىمل

ًمق أن اًمٜم٤ّمس مل يٓمٚمٌقا سمدم قمثًمن ًمُرمِجقا »اسمـ قم٤ٌمس وم٘م٤مل: ظمٓمٌٜم٤م » ىم٤مل َزهَدم اجلَرُمل:

)ىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم وإوؾمط، ورضم٤مل اًمٙمٌػم رضم٤مل اًمّمحٞمح، يمذا ذم جمٛمع  ش.سم٤محلج٤مرة ُمـ اًمًًمء

 (اًمزوائد ًمٚمٝمٞمثٛمل، رىمؿ:

٤م ذم شمٜم٤مزع قمٚمٞم   أٟم٧َم  :قمـ أيب ُمًٚمؿ اخلقٓين أٟمف ىم٤مل عمٕم٤موي٦م» وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر:

وًمٙمـ أًمًتؿ  ؛وأطمؼ سم٤مُٕمر ،وإين ٕقمٚمؿ أٟمف أومْمؾ ُمٜمل ،ٓ :ىم٤مل ؟أو أٟم٧م ُمثٚمف ،اخلالوم٦م

. وشم٤مريخ اإلؾمالم /)ومتح اًم٤ٌمري ش.٤م وأٟم٤م اسمـ قمٛمف ووًمٞمف أـمٚم٥م سمدُمفؾ ُمٔمٚمقُمً شمٕمٚمٛمقن أن قمثًمن ىمتِ 

 (ٚمًٞمد أيب ين قم٤مسمديـ، ص. وهٙمذا ذم أهم٤مًمٞمط اعم١مرظملم ًم/0وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  ./0ًمٚمذهٌل 

عم٤م دظمؾ أسمق اًمدرداء وأسمق أُم٤مُم٦م قمٚمی ُمٕم٤موي٦م ىم٤مئٚملم قمٚمی ُم٤م : «اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»ذم و

شم٘م٤مشمؾ هذا اًمرضمؾ )أي: قمٚمٞم ٤م(... وم٘م٤مل: ُأىم٤مشمٚمف قمٚمی دم قمثًمن، وأٟمف آَوی ىمَتٚمتَف، وم٤مذه٤ٌم إًمٞمف 

ل ُمـ   (/0 )اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م سم٤ميٕمف ُمـ أهؾ اًمِم٤مم. وم٘مقٓ ًمف: وَمْٚمُٞمِ٘مْدٟم٤م ُِمـ ىَمَتَٚم٦ِم قمثًمن، صمؿ أٟم٤م أوَّ

إذا ؿان ريض اهلل طـه، من اـبقعة ـعظ ريض اهلل طـه ما اـذي مـع معاوية 

 ا ريض اهلل طـه  أؽضل وأحق باخلالؽة؟: يرى أن طؾق  

يٕمؽمض سمٕمض اًمٜم٤مس قمغم ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف سم٠من قمٚمٞم٤م ريض اهلل قمٜمف يم٤من أهال 

 ٤م قمٚمٞمف،يراه أطمؼ هب٤م، ومتخٚمُٗمف قمـ اًمٌٞمٕم٦م ًمٕمكم ريض اهلل قمٜمف يٕمتؼم ظمروضًم ًمٚمخالوم٦م قمٜمده، ويم٤من 

 ٞمؽمددون ذم وصػ ُمٕم٤موي٦م سم٤مًمٌٖمل واخلروج. وم

 اجلواب: 

وًمٙمـ ظمالومتف واًمٌٞمٕم٦م ًمف مل يتٗم٘مقا  ٤م ريض اهلل قمٜمف يم٤من أطمؼ سم٤مخلالوم٦م،ٓؿمؽ أن قمٚمٞم  

ويمثػم ُمـ يم٤ٌمر  ُمٕم٤موي٦مُ ومتخٚمػ  وشم٘مدُمٝمؿ ذم أُمراًمٌٞمٕم٦م. ،ا إمم ٟمِم٤مـم٤مت اًمٌٖم٤مةقمٚمٞمٝم٤م ٟمٔمرً 

ٓ  ،سم٤مًم٘مقة وًمؽ أن شم٘مقل طم٥ًم ُمّمٓمٚمح قمٚمؿ اعمٜمٓمؼ: يم٤من ظمٚمٞمٗم٦مً  اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمٌٞمٕم٦م ًمف،

 سم٤مًمٗمٕمؾ.

ومٙم٤مٟم٧م ظمالوم٦م قمكم ريض اهلل قمٜمف ىمد اٟمٕم٘مدت قمٜمده وقمٜمد أصح٤مسمف ذم هذه إوو٤مع، 

 ٘مقا قمٚمٞمٝم٤م،اشمٗم ويمثػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ سمٞمٕم٦مً  ،وُمٕم٤موي٦م ،ومل شمٜمٕم٘مد سمٞمٕمتف قمٜمد قم٤مئِم٦م

ومٙمٞمػ يٙمقن ُمقىمػ ُمٕم٤موي٦م وه١مٓء اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم إوًملم، وأصح٤مب سمٞمٕم٦م اًمٕم٘م٦ٌم 
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 ٤م؟ وأصح٤مب سمدر ظمروضًم٤م وسمٖمٞمً 

ُمـ اظمتٞم٤مر قمكم ريض اهلل قمٜمف ًمٚمخالوم٦م ُمع أي٤مم احل٩م، ويم٤من يمثػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ذم اوز

يمًم ذم سمٕمض  رطمٚم٦م احل٩م. وسم٤ميع ـمٚمح٦م واًمزسمػم ريض اهلل قمٜمٝمًم ًمف سمٞمٕم٦م ُم٘مٞمدة سمنموط،

ُم٤مًمؽ إؿمؽم، رئٞمس  قمغم يده و أول ُمـ سم٤ميع ويم٤من يمثػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م قمغم اًمثٖمقر، إىمقال.

 :«اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»، يمًم ذم وهق: هم٤موم٘مل سمـ طمرب ،ويم٤من ي١مم اًمٜم٤مس يقُمئذ أطمد اًمٌٖم٤مة اًمٌٖم٤مة،
سمٕمد ُم٘متؾ سم٘مٞم٧م اعمديٜم٦م مخ٦ًم أي٤مم ...، أول ُمـ سم٤ميٕمف إؿمؽم اًمٜمخٕمل وأهؾ اًمٙمقوم٦م ي٘مقًمقن:»

 (./)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ش.وأُمػمه٤م اًمٖم٤موم٘مل سمـ طمرب ،قمثًمن

اــاس، أم مل  ومجقعُ  ،وادفاجرون ،اريض اهلل طـه األكصارُ هل بايع طؾق  

 :وؿثر من اــاس؟ ،يباطه مجع من اـصحابة

 وقم٤ٌمرات يمت٥م اًمت٤مريخ ُمـ صمالصم٦م أصٜم٤مف: ،ذم هذا اًمّمدد رواي٤مت تورد

( )ويمثػم ُمـ اًمٜم٤مس: ،٤م ريض اهلل قمٜمف مجع ُمـ اًمّمح٤مسم٦مي٤ٌميع قمٚمٞم  أٟمف مل  ٝم٤مذم سمٕمْم
 : ي٤ٌميٕمف ـم٤مئٗم٦م ُمـ إٟمّم٤مر، ُمٜمٝمؿوُمـ اًمٜم٤مس ُمـ يزقمؿ أٟمف مل»ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم: 

طم٤ًمن سمـ صم٤مسم٧م، ويمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ، وُمًٚمٛم٦م سمـ خمٚمد، وأسمق ؾمٕمٞمد، وحمٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦م، 

ْم٤مًم٦م سمـ قمٌٞمد، ويمٕم٥م سمـ قمجرة...، واًمٜمٕمًمن سمـ سمِمػم، وزيد سمـ صم٤مسم٧م، وراومع سمـ ظمدي٩م، ووم

٤م، ومل ي٤ٌميٕمف ىمداُم٦م سمـ ُمٔمٕمقن، ٤ٌميٕمقا قمٚمٞم  يىم٤مل اًمزهري: هرب ىمقم ُمـ اعمديٜم٦م إمم اًمِم٤مم ومل 

 ،واًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم ،وقمٌد اهلل سمـ ؾمالم، واعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم، ىمٚم٧م: وهرب ُمروان سمـ احلٙمؿ

٦م، وشمرسمص ؾمٌٕم٦م ٟمٗمر مل ي٤ٌميٕمقا، ٤م سم٤معمديٜموآظمرون إمم اًمِم٤مم. وىم٤مل اًمقاىمدي: سم٤ميع اًمٜم٤مس قمٚمٞم  

ُمٜمٝمؿ اسمـ قمٛمر، وؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص، وصٝمٞم٥م، وزيد سمـ صم٤مسم٧م، وحمٛمد سمـ أسمك ُمًٚمٛم٦م، 

وىم٤مم ذم اًمٜم٤مس ُمٕم٤موي٦م ومج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ...، وؾمٚمٛم٦م سمـ ؾمالُم٦م سمـ وىمش، وأؾم٤مُم٦م سمـ زيد

قم٤ٌمدة سمـ ُمٕمف ُيروقن اًمٜم٤مس قمغم اعمٓم٤مًم٦ٌم سمدم قمثًمن، ممـ ىمتٚمف ُمـ أوًمئؽ اخلقارج: ُمٜمٝمؿ 

)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  ش.اًمّم٤مُم٧م، وأسمق اًمدرداء، وأسمق أُم٤مُم٦م، وقمٛمرو سمـ قمٜم٦ًٌم وهمػمهؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م 

/ واٟمٔمر: شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون ./0 .) 

ومٚمًم اٟمتٝمك إًمٞمف ضمرير سمـ قمٌد اهلل أقمٓم٤مه اًمٙمت٤مب »؛ مل شم٤ٌميع ُمٜمٓم٘م٦ُم اًمِم٤مم يمٚمٝم٤ميمذاًمؽ و

وم٠مسمقا أن ي٤ٌميٕمقا طمتك ي٘متؾ  ،ِم٤مم وم٤مؾمتِم٤مرهؿوس أهؾ اًمؤومٓمٚم٥م ُمٕم٤موي٦م قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ور
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ىمتٚم٦م قمثًمن، أو أن يًٚمؿ إًمٞمٝمؿ ىمتٚم٦م قمثًمن، وإن مل يٗمٕمؾ ىم٤مشمٚمقه ومل ي٤ٌميٕمقه طمتك ي٘متؾ ىمتٚم٦م قمثًمن 

 (/)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ش.سمـ قمٗم٤من رى اهلل قمٜمف

 ٟمحق مل ي٤ٌميع قمٚمٞم ٤م ومل ي٠ممتر سم٠مُمر ٟمقاسمف سمٛمٍم ذم»؛ ومل ي٤ٌميع قمنمة آٓف ُمـ أهؾ ُمٍم

 (/)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ش.ُمـ قمنمة آٓف

وم٤ٌميع ًمف  ،وأُم٤م ىمٞمس سمـ ؾمٕمد وم٤مظمتٚمػ قمٚمٞمف أهؾ ُمٍم»؛ يمًم مل ي٤ٌميٕمف سمٕمض أهؾ اًمٌٍمة

)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م   .شاجلٛمٝمقر، وىم٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م: ٓ ٟم٤ٌميع طمتك ٟم٘متؾ ىمتٚم٦م قمثًمن، ويمذًمؽ أهؾ اًمٌٍمة

/0) 

 ؛ًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ وردوا ًمٚمح٩م ُمـ خمتٚمػ اعمدنومل ي٤ٌميع قمٚمٞم٤م ريض اهلل قمٜمف يمثػم ُمـ ا

وم٤مضمتٛمع ومٞمٝم٤م ظمٚمؼ ُمـ ؾم٤مدات اًمّمح٤مسم٦م، وأُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم، وم٘م٤مُم٧م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ذم »

ف ذم سمف أوًمئؽ ُمـ ىمتٚمِ  اًمٜم٤مس ختٓمٌٝمؿ وحتثٝمؿ قمغم اًم٘مٞم٤مم سمٓمٚم٥م دم قمثًمن، وذيمرت ُم٤م اومت٤مَت 

وىمد ؾمٗمٙمقا اًمدُم٤مء،  ،صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿرؾمقل اهلل  ، ومل يراىمٌقا ضمقارَ طمرامٍ  وؿمٝمرٍ  طمرامٍ  سمٚمدٍ 

 (/0)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م . شوأظمذوا إُمقال. وم٤مؾمتج٤مب اًمٜم٤مس هل٤م، وـم٤موقمقه٤م

( )ومجٞمع اًمٜم٤مس: ،واعمٝم٤مضمرون ،٤م ريض اهلل قمٜمف سم٤ميٕمف إٟمّم٤مرُ أن قمٚمٞم   ٝم٤مسمٕمْم وذم
ؽموك ُمتٝمؿ . وؾمٞمػ سمـ قمٛمر ُم/)شم٤مريخ اًمٓمؼمي ش. يمٚمٝمؿ سم٤ميع اًمٜم٤مُس »قمـ ؾمٞمػ سمـ قمٛمر: 

 سم٤مًمٙمذب(.

ىم٤مًمقا: ... سم٤ميٕمف ـمٚمح٦م، واًمزسمػم، وؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص، وؾمٕمٞمد سمـ »ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد: و

زيد سمـ قمٛمرو سمـ ٟمٗمٞمؾ، وقمًمر سمـ ي٤مه، وأؾم٤مُم٦م سمـ زيد، وؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ، وأسمق أيقب 

إٟمّم٤مري، وحمٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦م، وزيد سمـ صم٤مسم٧م، وظمزيٛم٦م سمـ صم٤مسم٧م، ومجٞمع ُمـ يم٤من سم٤معمديٜم٦م ُمـ 

 ، ط: دار ص٤مدر(/)اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ٓسمـ ؾمٕمد  .«ؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وهمػمهؿأصح٤مب ر

)آقمت٘م٤مد، ًمٚمٌٞمٝم٘مل، ش.وم٤ٌميٕمف اًمٜم٤مس ومل يٕمدًمقا سمف ـمٚمح٦م وٓ همػمه»قمـ اًمزهري، ىم٤مل: و

 قم٤مًُم٤م(. ، أي: سمٕمد ُم٘متؾ قمثًمن ريض اهلل قمٜمف (. واًمزهري وًمد ؾمٜم٦م 0ص

وأسمك هق )أي: قمكم( إٓ اعمًجد، ومٚمًم دظمؾ دظمؾ »...  قمـ حمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م ىم٤مل:و

ش. إؾمٜم٤مده صحٞمح»ىم٤مل سمٕمض اًمٜم٤مس: . /)شم٤مريخ اًمٓمؼمي ش.اعمٝم٤مضمرون وإٟمّم٤مر وم٤ٌميٕمقه، صمؿ سم٤ميٕمف اًمٜم٤مس

واحلؼ أن إؾمٜم٤مده ُمًٚمًؾ سم٤معمجٝمقًملم: ؿمٞمخ اًمٓمؼمي: ضمٕمٗمر سمـ قمٌد اهلل اعمحٛمدي جمٝمقل. وؿمٞمخف: قمٛمرو سمـ مح٤مد راوميض. 

 .(قمكم سمـ طمًلم جمٝمقل. وؿمٞمخف: طمًلم جمٝمقل، قمـ أسمٞمف، وهق جمٝمقل أيًْم٤موؿمٞمخف: 

( )٤م ريض اهلل قمٜمف سم٤ميٕمف اًمٜم٤مس ُمـ أهؾ أن قمٚمٞم  اًمرواي٤مت سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح  ذم سمٕمضو
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ؾمتثٜم٤مء سمٕمض اومٞمٝم٤م  ذيمري٤م، ويمذا مل اعمديٜم٦م، ومل شمٍمح هذه اًمرواي٤مت أٟمف سم٤ميٕمف اًمٜم٤مس مجٞمٕمً 

:اًمٜم٤مس
إن سمٞمٕمتل ٓ شمٙمقن ها، وًمٙمـ أظمرج إمم »... ىم٤مل قمكم: قمـ حمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م ىم٤مل: 

)ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م، ش.اعمًجد ومٛمـ ؿم٤مء أن ي٤ٌميٕمٜمل سم٤ميٕمٜمل. ىم٤مل: ومخرج إمم اعمًجد وم٤ٌميٕمف اًمٜم٤مس

 . وإؾمٜم٤مده صحٞمح(.. اًمنميٕم٦م ًممضمري، رىمؿ:ًمإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ، رىمؿ: 

... وم٤ٌميٕمتف اًمٕم٤مُم٦م، ٤مقمٚمٞم   اًمٜم٤مُس عم٤م ىمتؾ قمثًمن ريض اهلل قمٜمف أشمك »ـ اًمِمٕمٌل، ىم٤مل: قمو

 ، وإؾمٜم٤مده صحٞمح(/)شم٤مريخ اًمٓمؼمي ش.وأهؾ اًمٙمقوم٦م ي٘مقًمقن: إن أول ُمـ سم٤ميٕمف إؿمؽم

)ُمّمٜمػ قمٌد ش.سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمكمَّ  ؾ قمثًمن رمحف اهلل سم٤ميع اًمٜم٤مُس تِ طمتك اذا ىمُ »قمـ اًمزهري: و

 قم٤مًُم٤م(. اهلل قمٜمف  ، أي: سمٕمد ُم٘متؾ قمثًمن ريض. واًمزهري وًمد ؾمٜم٦م 0اًمرزاق، رىمؿ:

وظمالص٦م اًم٘مقل أن قمٚمٞم ٤م ريض اهلل قمٜمف سم٤ميٕمف ُمـ أهؾ اعمديٜم٦م أيمثرهؿ، وأُم٤م ُمـ أهؾ 

يمثػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ  فمل ي٤ٌميٕميمذا وٕمف مجع، ويمذا ـم٤مئٗم٦م ُمـ أهؾ اًمٌٍمة، يُمٍم ومٚمؿ ي٤ٌم

اهلل قمٜمف  ومٙم٤مٟم٧م ظمالوم٦م قمكم ريض. مل شم٤ٌميع ُمٜمٓم٘م٦ُم اًمِم٤مم يمٚمٝم٤م، ووردوا ًمٚمح٩م ُمـ خمتٚمػ اعمدن

ويمثػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م  ،وُمٕم٤موي٦م ،ىمد اٟمٕم٘مدت قمٜمده وقمٜمد أصح٤مسمف، ومل شمٜمٕم٘مد سمٞمٕمتف قمٜمد قم٤مئِم٦م

 .اشمٗم٘مقا قمٚمٞمٝم٤م ريض اهلل قمٜمٝمؿ سمٞمٕم٦مً 

 ش.ُمـ ُم٤مت ومل يٕمرف إُم٤مم زُم٤مٟمف ُم٤مت ُمٞمت٦م اجل٤مهٚمٞم٦م» :«صحٞمح ُمًٚمؿ»صمؿ اإليراد سمًم ذم 

 ( ُمًٚمؿ، رىمؿ:صحٞمح )

وي١مظمذ اجلقاب قمٜمف هبذا احلدي٨م  ٤مم اًمزُم٤من ٓزم،وم٢من احلدي٨م دل قمغم أن ُمٕمروم٦م إُم

ُمـ مل يٕمرف إُم٤مم زُم٤مٟمف ُمع » ٟمٗمًف، وم٘مد ىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد احلل اًمٚمٙمٜمقي ذم ذح هذا احلدي٨م:

 ش.أٟمف ذم فمؾ إُم٤مُمف، وم٘مد قم٤مش قمٞمش اجل٤مهٚمٞم٦م، ومٞمٛمقت ُمٞمت٦م اجل٤مهٚمٞم٦م

ؾ ُمـ مل يٕمرف إُم٤مم زُم٤مٟمف اًمذي سم٤ميٕمف اعمًٚمٛمقن وأهؾ احل» وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر:

وم٘مد ُم٤مت  ،وختٚمػ قمـ سمٞمٕمتف ،وأٟمٙمر إُم٤مُمتف ،واًمٕم٘مد وضمٕمٚمقه إُم٤مًُم٤م، ومٛمـ مل يٕمرف أٟمف إُم٤مم

 ()ومت٤موى قمٌد احلل، صش. ُمٞمت٦م ضم٤مهٚمٞم٦م

ظمالص٦م اجلقاب أن ُمـ ُم٤مت ُمـ همػم سمٞمٕم٦م وهق يٕمٞمش ذم فمؾ إُم٤مم سم٤ميٕمف أهؾ احلؾ 

س إُمر يمذًمؽ ومٞمًم وًمٞم وم٘مد ُم٤مت ُمٞمت٦م ضم٤مهٚمٞم٦م. ذم همػم زُم٤من اًمٗمتٜم٦م واًمٕم٘مد وقم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم

 ٟمحـ ومٞمف.
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ؿالمها طذ احلق؟ أم ؿان طظ  ريض اهلل طـفام هل ؿان طظ ومعاوية

 ؾطًعا؟:  لِ طذ اخلط ريض اهلل طـه ومعاوية ،طذ احلقريض اهلل طـه 

 اصمٜم٤من: اعمذاه٥ِم  ًمألصقًمٞملم يمالم ـمقيؾ ومٞمًم إذا اضمتٝمد اصمٜم٤من وم٠ميمثر، وأؿمٝمرُ 

ويٓمٚمؼ قمغم أصح٤مب هذا  تٕمدد قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم.واحلؼ ُم يمالمه٤م قمغم احلؼ، إول: 

  اًمرأي: اعمّمقسم٦م.

 ، ويٓمٚمؼ قمٚمٞمف إصقًمٞمقن: اعمخٓمئ٦م. ٠موأظمر قمغم اخلٓم ،أطمدمه٤م قمغم احلؼ واًمث٤مين:

 ر أهُؾ ي١مضَم  وٓ. ٤م٤م ضمٚمٞم  ىمد يٙمقن واوحً  ٠مأطمدمه٤م قمغم احلؼ وأظمر قمغم اخلٓمويمقن 

اًمٜم٤موملم  واخلقارج، ،أُمث٤مل اعمٕمتزًم٦م سمقن،ذَّ اًمذيـ جيتٝمدون ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمٜمص؛ سمؾ ه١مٓء ُمٕم ٠ماخلٓم

 ًمرؤي٦م اهلل شمٕم٤ممم سم٤مضمتٝم٤مدهؿ اًم٤ٌمـمؾ ذم ُم٘م٤مسمؾ ٟمّمقص اًمرؤي٦م. 

وم٘م٤مل اإلُم٤مم  وأُم٤م إذا يم٤مٟم٧م اعم٠ًمًم٦م همػم ُمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م، أو شمٕم٤مرو٧م اًمٜمّمقص ومٞمٝم٤م،

 ٤م.وي١مضمر اعمخٓمئ أيًْم  ،٠مطمدمه٤م قمغم احلؼ، وأظمر قمغم اخلٓمأ وأمحد: ،واًمِم٤مومٕمل ،طمٜمٞمٗم٦م أسمق

إذا طمٙمؿ احل٤ميمؿ وم٤مضمتٝمد صمؿ أص٤مب ومٚمف أضمران، وإذا طمٙمؿ وم٤مضمتٝمد صمؿ أظمٓم٠م » ومٗمل احلدي٨م:

 ()صحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ:.شومٚمف أضمر

-  ٌومٛمثال: إذا ضمٝمٚم٧م اًم٘مٌٚم٦م ًمٖمٞمؿ ذم اًمًًمء ،ًمٚمٛمّمٞم٥م أضمران، وًمٚمٛمخٓمئ أضمر واطمد، 

ث٤مب يم٤من أطمدهؿ قمغم احلؼ، وي أو ٕؾم٤ٌمب أظمرى، ومّمغم أرسمٕم٦م ٟمٗمر ذم ضمٝم٤مت خمتٚمٗم٦م،

وُمـ صغم ذم ضمٝم٦م همػم ضمٝم٦م اًم٘مٌٚم٦م مل جي٥م قمٚمٞمٝمؿ اًم٘مْم٤مء قمٜمد  أظمرون قمغم اًمتٗمٙمػم واًمتدسمر،

 واطمد.  احلُؼ  اًم٘مٌٚم٦مِ . ومٗمل ُم٠ًمًم٦م إذا مل يقضمد ُم١ًمول قم٤مرف سم٤مًم٘مٌٚم٦م إطمٜم٤مف

-  سم٤مًمٜمٔمر إمم اخلالف سملم إطمٜم٤مف وهمػمهؿ هؾ إومْمؾ أرسمع سمتًٚمٞمٛم٦م واطمدة أو

ومٛمـ صغم ريمٕمتلم شمِمٝمد ُمرشملم  ومٙمؾ ُم١ميد سم٤مٕطم٤مدي٨م، احلؼ.يمالمه٤م قمغم  ريمٕمت٤من ريمٕمت٤من؟

 ُمع اًمّمالة واًمدقم٤مء، وذم إرسمع متديد ًمٚمّمالة، ومٜمّمقص أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمٙم٤ٌمر شم١ميد اجل٤مٟمٌلم،

ذًمؽ ُم٤م ي١ميد يمقن أطمدمه٤م قمغم وشمذيمر اعمّم٤مدر ٟمّمقًص٤م ُمزجي٦م شم١ميد إص٤مسم٦م اعمجتٝمَديـ، ويم

  .٠ماخلٓم

 هؾ يم٤من ىمٓمٕمٝم٤م أومْمؾ أم ٓ؟ اظمتٚمػ اًمّمح٤مسم٦م:ىُمٓمَِٕم٧م أؿمج٤مر سمٜمل اًمٜمٔمػم اعمثٛمرة، و

ب اهلل شمٕم٤ممم اًمٗمري٘ملم:  (٧احلرش/ ) َّ ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن ُّٱومَّمقَّ
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ب اهلل اًمذيـ » ىم٤مل أسمق سمٙمر اجلّم٤مص ذم ذح ؾمقرة احلنم ذم يمت٤مسمف أطمٙم٤مم اًم٘مرآن: صقَّ

ن يمؾ جمتٝمد ، وهذا يدل قمغم أ ، ويم٤مٟمقا ومٕمٚمقا ذًمؽ ُمـ ـمريؼ آضمتٝم٤مد واًمذيـ أسمقا  ىمٓمٕمقا

 (، احلنم:/)أطمٙم٤مم اًم٘مرآن  .شُمّمٞم٥م

اًم٘م٤مئٚمقن سم٠من يمؾ جمتٝمد  ُمّمٞم٥م هؿ » ىم٤مل اًمديمتقر/ وه٦ٌم اًمزطمٞمكم رمحف اهلل:و

)أصقل اًمٗم٘مف ش.واسمـ هي٩م ،وص٤مطم٤ٌم أيب طمٜمٞمٗم٦م ،واًم٘م٤ميض اًم٤ٌمىمالين ،واعمٕمتزًم٦م ،إؿم٤مقمرة

 (0اإلؾمالُمل، ًمٚمِمٞمخ وه٦ٌم اًمزطمٞمكم، ص

- :زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ٱٱُّىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم 
 (٥٦األىبياء/ ) َّ  ني مي

ٟمٗمِم٧م همٜمؿ اًم٘مقم، وم٘م٣م أو أراد أن ي٘ميض ومٞمف داود قمٚمٞمف اًمًالم سم٠من اًم٘م٤مٟمقن ي٘ميض 

وأُم٤م ؾمٚمٞمًمن قمٚمٞمف  ٕن ظم٤ًمرة اًمزرع يم٤مٟم٧م شمٕم٤مدل ىمٞمٛم٦م اًمٖمٜمؿ، سمدومع اًمٖمٜمؿ إمم ص٤مطم٥م اًمزرع،

ع اًمٖمٜمؿ إمم ص٤مطم٥م اًمزرع عمدة سم٠من شمدوم ومريض سمف اًمٗمري٘م٤من، اًمًالم ومًٚمؽ ُمًٚمؽ اًمّمٚمح،

 وي٘مقم ص٤مطم٥م اًمٖمٜمؿ ومٞمٝم٤م قمغم اًمزرع،  وم٢مذا قم٤مد اًمزرع قمغم طم٤مًمتف إومم، يًتٗمٞمد ومٞمٝم٤م ُمٜمٝم٤م،

 ُدومَٕم٧م اًمٖمٜمؿ إمم ص٤مطمٌٝم٤م، واًمزرع إمم ص٤مطمٌف. 

لم، أوهلًم يـ يم٤مٟم٤م ص٤مئٌَ ُم٤مل اًمِمٞمخ أذف قمكم اًمتٝم٤مٟمقي ذم هذه اًم٘مّم٦م إمم أن اًم٘مرارَ  

 خئ  ُّٱ و ي١ميده ىمقًمف شمٕم٤ممم: قن، وأظمر ىم٤مئًم قمغم اعمّم٤محل٦م واًمتٞمًػم،يم٤من ىم٤مئًم قمغم اًم٘م٤مٟم

٤م سمٜم٤مء قمغم اضمتٝم٤مدي   . وأُم٤م اعمخٓمئ٦م ومذه٧ٌم إمم أن داود أظمٓم٠م ظمٓم٠مً (٥٧األىبياء/ ) َّجب هئ مئ

 (٥٧األىبياء/ ) َّجئ يي ُّٱىمقًمف شمٕم٤ممم:

وُمٜمٝمؿ ُمـ ضمٕمؾ يمٚمٞمٝمًم  ٤م،ضمٕمؾ سمٕمض اعمٗمنيـ ىمْم٤مء ؾمٚمٞمًمن قمٚمٞمف اًمًالم ٟم٤مؾمخً 

  ٓ أٟمف ىم٣م. ٤م، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: إٟمًم أراد داود أن ي٘ميض،حً صحٞم

مل  ريض اهلل قمٜمٝمًم قمغم احلؼ، ٤م وُمٕم٤موي٦مَ ومدًم٧م هذه اًمرواي٤مت قمغم أن اًمذيـ يٕمتؼمون قمٚمٞم  

 يٙمقٟمقن ُمتٗمرديـ هبذا اًمرأي؛ سمؾ يم٤من يمثػم ُمـ اًمًٚمػ يذهٌقن هذا اعمذه٥م. 

كم ريض اهلل قمٜمف وسم٤ميٕمف اًمٜم٤مس وُمٕمٜمك يمقن اًمٗمري٘ملم قمغم احلؼ أهنؿ ًمق أظمذوا سم٤مضمتٝم٤مد قم

 يمٚمٝمؿ، ًَمُ٘ميِضَ قمغم ىمتٚم٦م قمثًمن واًمٌٖم٤مة يمٚمٝمؿ سمٕمد ُمدة ىمٚمٞمٚم٦م ٟمٔمًرا إمم احلٙمقُم٦م اًم٘مقي٦م ٕهؾ احلؼ،

وأىمٌؾ أهؾ احلؼ يمٚمٝمؿ قمغم  واضمتٝم٤مدهؿ، وًمق أظمذوا سمرأي ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف وأصح٤مسمف،

ه٥م اإلُم٤مم أسمق احلًـ وذ ٕهؾ احلؼ. شمٙمقٟم٧م سمٕمده طمٙمقُم٦م وظمالوم٦م ىمقي٦مٌ  ىمتؾ اًمٌٖم٤مة،



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
واًمذيـ يٕمتؼمون  ويم٤مٟم٤م ي٘مّمدان إقمالء يمٚمٛم٦م اًمديـ. إؿمٕمري إمم أن اًمٗمري٘ملم قمغم احلؼ،

يٜمًقن ُمٙم٤مٟمتف اًمٕم٤مًمٞم٦م، وُم٤م ىم٤مم سمف ُمـ اخلدُم٤مت  ٤م ًمٚمخالوم٦م،ـم٤مًمًٌ  ريض اهلل قمٜمف ُمٕم٤موي٦مَ 

 اإلؾمالُمٞم٦م. 

  طـه؟: طثامن ريض اهلل ؾتؾةَ  ريض اهلل طـفام ومعاويةُ  َم مل يعاؾب طظي ــِ 

 يتٝمؿ سمٕمُض اًمٜم٤مس قمٚمٞم٤م وُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمٝمًم سم٠مهنًم مل يٕم٤مىم٤ٌم ىمتٚم٦م قمثًمن ريض اهلل قمٜمف،

 .يمًم يدل قمٚمٞمف احلدي٨م اًمٜمٌقي ،ذم طملم أن قمثًمن ريض اهلل قمٜمف ىمتَِؾ فمٚمًم

، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يذيمر يض اهلل قمٜمفقمـ ُمرة سمـ يمٕم٥م ر

، وم٘مٛم٧م إًمٞمف وم٢مذا هق «هذا يقُمئذ قمغم اهلدى»ضمؾ ُم٘مٜمع ذم صمقب وم٘م٤مل: اًمٗمتـ وم٘مرهب٤م، ومٛمر ر

. 0)ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، رىمؿ:ش. ٟمٕمؿ»قمثًمن سمـ قمٗم٤من. ىم٤مل: وم٠مىمٌٚم٧م قمٚمٞمف سمقضمٝمف، وم٘مٚم٧م: هذا؟ ىم٤مل: 

 . وىم٤مل اًمؽمُمذي: طمًـ صحٞمح. وىم٤مل احل٤ميمؿ: صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم. وواوم٘مف اًمذهٌل(اعمًتدرك ًمٚمح٤ميمؿ، رىمؿ:

: ن ريض اهلل قمٜمف ذم ومتٜم٦م ُمـ اًمٗمتـرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهق يِمػم إمم قمثًموىم٤مل اًم

ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ًمإلُم٤مم أمحد،  .ُمًٜمد أمحد، رىمؿ:. 0)ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، رىمؿ:ش.ي٘متؾ هذا ومٞمٝم٤م ُمٔمٚمقًُم٤م»

٤مم أمحد: صحٞمح ًمٖمػمه. ىم٤مل اًمؽمُمذي: طمًـ همري٥م. وىم٤مل اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمٚمی ُمًٜمد اإلُم . ،رىمؿ:

 (وًمف ؿم٤مهد قمٜمد اسمـ ُم٤مضم٦م، رىمؿ:

ُّمؽ ىمٛمٞمًّم٤م، وم٢من أرادوك »وىم٤مل رؾمقل اهلل صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  ي٤م قمثًمن! إن اهلل ي٘مٛمِّ

 ․ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف، رىمؿ: ․ُمًٜمد أمحد، رىمؿ: ․0)ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، رىمؿ:․شقمٚمی ظمٚمٕمف ومال ختٚمٕمف هلؿ

 وهق طمدي٨م صحٞمح(

 اجلواب: 

ويقد ُمٕم٤مىم٦ٌم اًمٔم٤معملم سمٕمد اؾمت٘مرار  قمكم ريض اهلل قمٜمف يٜمتٔمر هدوء إوو٤مع،يم٤من 

اًمٚمٝمؿ إين أسمرء إًمٞمؽ ُمـ دم قمثًمن، » احلٙمقُم٦م، ومٚمًم ىمٞمؾ ذم قمكم ريض اهلل قمٜمف أىم٤مويؾ، ىم٤مل:

اهلل وأٟمٙمرُت ٟمٗمز وضم٤مءوين ًمٚمٌٞمٕم٦م، وم٘مٚم٧م: و» ٤م:وىم٤مل أيًْم ش.وًم٘مد ـم٤مش قم٘مكم يقم ىُمتِؾ قمثًمن

أٓ  »ع ىمقًُم٤م ىمتٚمقا رضمال ىم٤مل ًمف رؾمقل اهلل صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: يهلل أن أسم٤مإين ٕؾمتحٞمل ُمـ ا

وىم٤مل  ./0وشم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر ․)اعمًتدرك ًمٚمح٤ميمؿ، رىمؿ:. «أؾمتحٞمل مِمَـّ شمًتحٞمل ُمٜمف اعمالئٙم٦م

 احل٤ميمؿ: صحٞمح قمٚمی ذط اًمِمٞمخلم. وواوم٘مف اًمذهٌل(

قم٤مروف  ٚمح واحلقار ُمع ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف،أراد قمكم ريض اهلل قمٜمف إضمراء اًمّمًمـًمَّ و

وىمتِؾ سمٕمض ىمتٚم٦م قمثًمن ريض اهلل قمٜمف  ه١مٓء اعمٜم٤موم٘مقن ذم صقرة اخلقارج، وىمتٚمقا وهُمٚمٌُقا.



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وشم٘مقل يمت٥م اًمت٤مريخ: إن  ه١مٓء قمغم يد همٚمًمن قمثًمن ريض اهلل قمٜمف يمًم ي٘مقل سمٕمض اعم١مرظملم.

ىُمتُِٚمقا قمغم قمٝمد  ٘م٤مشمٚمقن٘مٞم٦م اًموسم ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف ٟمّم٥م ُمـ ي٘متٚمٝمؿ طمٞم٨م صم٘مٗمقهؿ،

 اعمٚمؽ سمـ ُمروان. قمٌد

 وشمٗمّمٞمال هلذا اإلمج٤مل ٟمذيمر سمٕمض إُمقر ذم اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦م: 

- ن ىمتٚم٦م قمثًمن ريض اهلل قمٜمف هؿ اًمذيـ شم٠مصمروا سم٤مًمٗمتٜم٦م اًم٤ًٌمئٞم٦م وظمرضمقا قمغم قمثًمن إ

وإن يم٤من  ويم٤من ه١مٓء ُمٕم٤مرولم ًمٚمخالوم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، طمتك ىُمتِؾ ؿمٝمٞمدا. ريض اهلل قمٜمف،

وسطمقا سمٛمٕم٤مروتٝمؿ ًمٕمكم سمٕمد ُم٤م أقمٚمـ  ًمٕمكم ريض اهلل قمٜمف، -ذم اًمٔم٤مهر – ُمٕمٔمٛمٝمؿ ُمقاًملم

ه قمغم  قمكم ريض اهلل قمٜمف اًمتحٙمٞمؿ. ويم٤مٟمقا ُمـ ىمٌؾ يٕمتؼمون قمثًمَن ريض اهلل قمٜمف وَُمـ يٕمدُّ

ومٚمًم ىمٌؾ  ُمٕمرولم قمـ اإليًمن. -وقمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اهلل قمٜمٝمًم  احلؼ، ويمذًمؽ ُمٕم٤موي٦مَ 

ويم٤من  قمدوا قمٚمٞم٤م ريض اهلل قمٜمف وُمـ وآه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ظم٤مرضملم ُمـ اإليًمن. اًمتحٙمٞمؿ، قمكم  

ىم٤مل اسمـ  قمددهؿ ذم وىمٕم٦م صٗملم ُم٤م سملم اصمٜمل قمنم أًمٗم٤م إمم ؾمت٦م قمنم أًمٗم٤م، أو أىمؾ ُمٜمف سم٘مٚمٞمٍؾ،

إنَّ قمٚمٞم ٤م ريض اهلل قمٜمف عم٤م رضمع ُمـ اًمِم٤مم سمٕمد وىمٕم٦م صٗملم، ذه٥م إمم اًمٙمقوم٦م، ومٚمًم » يمثػم:

ٟمٕمزل قمٜمف ـم٤مئٗم٦م ُمـ ضمٞمِمف، ىمٞمؾ: ؾمت٦م قمنم أًمٗم٤م، وىمٞمؾ: اصمٜمی قمنم أًمٗم٤م، وىمٞمؾ: أىمؾ دظمٚمٝم٤م ا

 (/)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش.ُمـ ذًمؽ

-  ُصمؿ شم٘مدم ؾمقدان سمـ »؛ ؾ قمثًمن ريض اهلل قمٜمف قمغم يد همٚمًمٟمفتِ ىمتَِؾ صمالصم٦م ُمٜمٝمؿ يقم ىم

إهن٤م ًمٙمٌػمة محران سم٤مًمًٞمػ ومٛمٜمٕمتف ٟم٤مئٚم٦م وم٘مٓمع أص٤مسمٕمٝم٤م ومقًم٧م وميب قمجٞمزهت٤م سمٞمده وىم٤مل: 

رضمؾ  اًمٕمجٞمزة. ورضب قمثًمن وم٘متٚمف، ومج٤مء همالم قمثًمن وميب ؾمقدان وم٘متٚمف، وميب اًمٖمالمَ 

ي٘م٤مل ًمف ىمؽمة وم٘متٚمف...، ومٚمًم ظمرضمقا إمم صحـ اًمدار وصم٥م همالم ًمٕمثًمن قمغم ىمؽمة وم٘متٚمف، 

يٛمرون قمغم رء إٓ أظمذوه طمتك اؾمتٚم٥م رضمؾ ي٘م٤مل ًمف يمٚمثقم اًمتجٞمٌل، ُمالءة  وضمٕمٚمقا ٓ

 (/-)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ش. ٤مؾ اًمٖمالم أيًْم تِ سمف همالم ًمٕمثًمن وم٘متٚمف، وىمُ ٟم٤مئٚم٦م، ومي

-  ىمتِؾ ؾمٌٕمقن ممـ ؿم٤مرك ذم ىمتؾ قمثًمن ريض اهلل قمٜمف ُمـ أهؾ اًمٌٍمة ىمٌؾ وىمٕم٦م

ومحِٛمَل ًمذًمؽ مج٤مقم٦ٌم ُمـ ىمقِم ىمتٚم٦م » ؛اجلٛمؾ قمغم يدي ضمٞمش ـمٚمح٦م واًمزسمػم ريض اهلل قمٜمٝمًم

ىمري٥م ُمـ صمالث ُمئ٦م، وُم٘مدُمٝمؿ طمٙمٞمؿ سمـ ضمٌٚم٦م، وهق ؿ، ومريمٌقا ذم ضمٞمش هقمثًمن وأٟمّم٤مر

 هق وٟمحق ُمـ ؾمٌٕملم ُمـ أطمد ُمـ سم٤مذ ىمتؾ قمثًمن، وم٤ٌمرزوا وىم٤مشمٚمقا...، صمؿ ُم٤مت طمٙمٞمؿ ىمتٞماًل 

 (/)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  ش.ىمتٚم٦م قمثًمن وأٟمّم٤مرهؿ



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
- ،ىم٤مشمٚمٝمؿ قمكم وقمٌد اهلل سمـ  عم٤م شمٗمرىمقا قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف سمٕمد وىمٕم٦م اًمتحٙمٞمؿ

وأُم٤م  ويم٤مٟم٧م ُمٜم٤موؿم٤مت طمرسمٞم٦م قمدة،  اهلل قمٜمٝمًم عم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ُمـ إومٙم٤مر اًم٤ٌمـمٚم٦م،قم٤ٌمس ريض

وأىمٌٚم٧م اخلقارج ي٘مقًمقن: ٓ » ىم٤مل اسمـ يمثػم:؛ وىمٕم٦م اًمٜمٝمروان وم٘مد ىُمتِؾ يمثػم ُمـ اخلقارج ومٞمٝم٤م

طمٙمؿ إٓ هلل، اًمرواح اًمرواح إمم اجلٜم٦م، ومحٛمٚمقا قمغم اخلٞم٤مًم٦م اًمذيـ ىمدُمٝمؿ قمكم، ومٗمرىمقهؿ طمتك 

ـم٤مئٗم٦م ُمـ اخلٞم٤مًم٦م إمم اعمٞمٛمٜم٦م، وأظمرى إمم اعمٞمنة، وم٤مؾمت٘مٌٚمتٝمؿ اًمرُم٤مة سم٤مًمٜمٌؾ، ومرُمقا أظمذت 

وضمقهٝمؿ، وقمٓمٗم٧م قمٚمٞمٝمؿ اخلٞم٤مًم٦م ُمـ اعمٞمٛمٜم٦م، واعمٞمنة وهنض إًمٞمٝمؿ اًمرضم٤مل سم٤مًمرُم٤مح 

واًمًٞمقف وم٠مٟم٤مُمقا اخلقارج ومّم٤مروا سقمك حت٧م ؾمٜم٤مسمؽ اخلٞمقل، وىمتؾ أُمراؤهؿ قمٌد اهلل سمـ 

ش. وذيح سمـ أورم، وقمٌد اهلل سمـ ؾمخؼمة اًمًٚمٛمل، ىمٌحٝمؿ اهللوه٥م، وطمرىمقص سمـ زهػم، 

 (. شم٤مريخ ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مط، ص/)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م 

روى اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري، واإلُم٤مم أمحد ذم ُمًٜمده أن سمٕمض اًمٜم٤مس ارشم٤مسمقا ذم اخلقارج 

ٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمد إن رؾمقل اهلل صغم اهلل قم» اًمذيـ ىُمتِٚمقا يقم اًمٜمٝمروان، وم٘م٤مل قمكم ريض اهلل قمٜمف:

طمدصمٜم٤م سم٠مىمقام يٛمرىمقن ُمـ اًمديـ يمًم يٛمرق اًمًٝمؿ ُمـ اًمرُمٞم٦م، صمؿ ٓيرضمٕمقن ومٞمف أسمدا، طمتك 

يرضمع اًمًٝمؿ قمغم ومقىمف، وإن آي٦م ذًمؽ أن ومٞمٝمؿ رضمال أؾمقد خمدج اًمٞمد، إطمدى يديف يمثدي 

صمؿ ىم٤مل قمكم ريض اهلل قمٜمف: اسمحثقا  ش.اعمرأة، هل٤م طمٚمٛم٦م يمحٚمٛم٦م صمدي اعمرأة، طمقًمف ؾمٌع هٚم٤ٌمت

 ومٚمًم ـمٚمٌقه وضمدوا رضمال قمغم هذه اًمّمٗم٦م حت٧م اًم٘متغم أظمريـ، ف وم٢مٟمف ذم ه١مٓء اًم٘متغم،قمٜم

ومزاًم٧م اًمِمٌٝم٦م  ومٙمؼم اًمٜم٤مس ُمٕمف، ،«اهلل أيمؼم، صدق اهلل ورؾمقًمف» وم٘م٤مل قمكم ريض اهلل قمٜمف:

ُم٤مم وُمًٜمد اإل ؛ُمًٜمد احلٛمٞمدي، رىمؿ: ؛، وح اًمٌخ٤مري، رىمؿ: ٞم)صح اًمٕم٤مًم٘م٦م سم٘مٚمقب اًمٜم٤مس ذم اًم٘مت٤مل.

 (أمحد، رىمؿ: 

- رئٞمس ىمٌٞمٚم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م-ذم أقم٘م٤مب يقم اًمٜمٝمروان ظمرج احل٤مرث سمـ راؿمد اخل٤مرضمل-

ومٌٕم٨م قمكم ريض اهلل قمٜمف ُمٕم٘مؾ سمـ ىمٞمس  واٟمْمقى حت٧م ًمقائف يمثػم ُمـ ىمٌٞمٚم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م وهمػمه٤م،

سمٕمد اًمٜمٝمروان  ظمرج قمغم قمكم»؛ ُمٜمٝمؿ ُمئ٦م وؾمٌك مخس وم٘متؾ يمثػما ُمٜمٝمؿ، اًمرُم٤مطمل ًم٘مت٤مهلؿ،

سمٜمل  -ي٘م٤مل ًمف: احل٤مرث سمـ راؿمد اًمٜم٤مضمل...، وشمٌع احل٤مرث هذا سمنم يمثػم ُمـ ىمقُمفرضمؾ 

وحتٞمزوا ٟم٤مطمٞم٦م، ومٌٕم٨م إًمٞمٝمؿ قمكم  ُمٕم٘مؾ سمـ ىمٞمس اًمرُم٤مطمك ذم ضمٞمش يمثٞمػ  -ٟم٤مضمٞم٦م وهمػمهؿ

وؾمٌك ُمـ سمٜمل ٟم٤مضمٞم٦م مخس ُمئ٦م أهؾ سمٞم٧م...، وقمـ أيب اًمٓمٗمٞمؾ أن  ،وم٘متٚمٝمؿ ُمٕم٘مؾ ىمتال ذريٕم٤م

 (/0-0)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  ش.ٝمؿ: ُمٕم٘مؾ سمـ ىمٞمس وم٤ًٌمهؿسمٜمل ٟم٤مضمٞم٦م ارشمدوا ومٌٕم٨م إًمٞم

- وًمٞمس هق  وظمرج قمغم قمكم ريض اهلل قمٜمف سمٕمد احل٤مرث سمـ راؿمد: قمدي سمـ طم٤مشمؿ(



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
اًمّمح٤ميب اًمِمٝمػم قمدي سمـ طم٤مشمؿ(، وإذس سمـ قمقف اًمِمٞم٤ٌمين، وإؿمٝم٥م سمـ سمنم اًمٌجكم، 

وىمتؾ ه١مٓء يمٚمٝمؿ قمغم وؾمٕمٞمد سمـ ٟمٖمد اًمتٛمٞمٛمل وهمػمهؿ ُمـ اخلقارج واطمد سمٕمد أظمر، 

  ./0-0أيدي أصح٤مهبؿ . ًمالؾمتزادة ُمٜمف راضمع: اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ٓسمـ يمثػم 

- :أو  ُم٤مت ذم ـمريؼ ُمٍم، ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم إؿمؽم اًمٜمخٕمل ص٤مطم٥م اًمٗمتـ اًمِمٝمػمة

سمٕم٨م قمكم  قمٚمی إُمرة ُمٍم إؿمؽم اًمٜمخٕمل، وم٤ًمر إًمٞمٝم٤م إؿمؽم »؛ ؾم٘م٤مه سمٕمض اًمٜم٤مس اًمًؿ

 (/)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ش.سمٚمغ اًمُ٘مٚمزم ذب ذسم٦م ُمـ قمًؾ ومٙم٤من ومٞمٝم٤م طمتٗمف اًمٜمخٕمل ومٚمًم

-  ٤م ُمـ ىمتٚم٦م قمثًمن، وىمتِؾ ذم ُمقاضمٝم٦م ُمع قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اهلل يمٜم٤مٟم٦م سمـ ذ أيًْم

ومٌٕم٨م قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص إًمٞمف ُمٕم٤موي٦م سمـ ظمدي٩م ومج٤مءه ُمـ ورائف وأىمٌؾ إًمٞمف اًمِم٤مُمٞمقن » ؛قمٜمف

 ىل مل يك  ىك مك ٱُّٱضمؾ قمٜمد ذًمؽ يمٜم٤مٟم٦م وهق يتٚمقطمتك أطم٤مـمقا سمف ُمـ يمؾ ضم٤مٟم٥م، ومؽم

 (/)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  ش.ؾتِ أي٦م، صمؿ ىم٤مشمؾ طمتك ىمُ  .َّزن رن مم ام يل

-  ِيمًم  َؾ يمثػم ُمـ اخلقارج وصٜم٤مديدهؿ ىمٌؾ شمقزم ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف اخلالوم٦م،ىُمت

ومٌٕم٨م  سمٛمت٤مسمٕمتٝمؿ، ومٚمًم وزم ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف اخلالوم٦م، سمدأ ٤م. وًمٙمـ مل ُيًت٠مصٚمقا،آٟمٗمً  رأي٧َم 

هـ ًم٘مت٤مل مج٤مقم٦م ُمـ ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف ظم٤مًمد سمـ قمرومٓم٦م اًمٕمذري ذم مج٤مقم٦م ُمٕمف ذم

 . وم٘م٤مشمٚمقهؿ وىُمتَِؾ رئٞمًٝمؿ أسمقاحلقؾم٤مء اخلقارج سم٘مٞم٤مدة قمٌد اهلل سمـ أيب احلقؾم٤مء اخل٤مرضمل،

ًمَد )أي: ُمٕم٤موي٦م( قمٌُد اهلل سمـ أيب احلقؾم٤مء سم٤مًمٜمخٞمٚم٦م، ومٌٕم٨م إًمٞمف ُمٕم٤موي٦ُم ظم٤م ٞمفظمرج قمٚم»

سمـ قمرومٓم٦م اًمٕمذري طمٚمٞمػ سمٜمل زهرة ذم مجع ُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م، ومُ٘متِؾ اسمـ أيب احلقؾم٤مء ذم مج٤مدی 

 (0)شم٤مريخ ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مط، ص ش.ؾمٜم٦م إطمدی وأرسمٕملم

0-  وسمٕم٨م ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف قمقف سمـ إمحر ذم ضمٞمش ىمقاُمف أًمػ ُم٘م٤مشمؾ ًم٘مت٤مل

وم٘متَِؾ طمقصمرة سمـ ، اسمـ أيب احلقؾم٤مء ومئ٦م أظمرى ُمـ اخلقارج رئٞمًٝمؿ طمقصمرة سمـ ذراع سمٕمد ُم٘متؾ

 ذراع.

عم٤م ىُمتِؾ اسمـ أيب احلقؾم٤مء ظمرج طمقصمرة سمـ ذراع، ومنع إًمٞمف ُمٕم٤موي٦ُم قمٌَد اهلل سمـ قمقف سمـ »

 (0)شم٤مريخ ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مط، ص ش .أمحر ذم أًمػ، ومُ٘متِؾ طمقصمرة

- ؿم٨ٌَم سمـ رسمٕمل أو ُمٕم٘مؾ  -اًمذي وٓه ُمٕم٤موي٦م اًمٙمقوم٦م– يمًم سمٕم٨م اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم

 ومُ٘متَِؾ ومروة سمـ ٟمقومؾ. سمـ ىمٞمس ًم٘مت٤مل ومئ٦م ُمـ اخلقارج سم٘مٞم٤مدة ومروة سمـ ٟمقومؾ،

إن ومروة سمـ ٟمقومؾ إؿمجٕمل ظمرج قمٚمی اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم سمٕمد ُمًػم ُمٕم٤موي٦م )ُمـ »



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
اًمٙمقوم٦م(، ومقضمف إًمٞمف اعمٖمػمة ظمٞمال قمٚمٞمف ؿم٨ٌم سمـ رسمٕمل، و ي٘م٤مل: ُمٕم٘مؾ سمـ ىمٞمس، ومٚم٘مٞمف 

 (./)اًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ إصمػم  ش.سمِمٝمرزور وم٘متٚمف

-  سمٕم٨م اعمٖمػمة ريض اهلل قمٜمف ظم٤مًمَد سمـ قمرومٓم٦م أو ُمٕم٘مَؾ سمـ ىمٞمس ًم٘مت٤مل ؿمٌٞم٥م سمـ

ـَ ُمٚمجؿ ذم ىمتؾ قمكم ريض اهلل قمٜمف-سمجرة اخل٤مرضمل   ومُ٘متَؾ ُمع أصح٤مسمف. ،-اًمذي ؿم٤مرك اسم

٥م ُمع اسمـ ُمٚمجؿ طملم ىمتؾ قمٚمٞم ٤م...، ومٌٕم٨م إًمٞمف اعمٖمػمة ظمٞمال قمٚمٞمٝم٤م ظم٤مًمد سمـ ٞميم٤من ؿمٌ»

 (./)اًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ إصمػمش. ٞمس، وم٤مىمتتٚمقا، ومُ٘متؾ ؿمٌٞم٥م وأصح٤مسمفقمرومٓم٦م، وىمٞمؾ: ُمٕم٘مؾ سمـ ىم

-  ذم قم٤مم،هـ دمٛمع يمثػم ُمـ اخلقارج سم٘مٞم٤مدة اعمًتقرد سمـ قمٚم٘مٛم٦م اخل٤مرضمل 

ره  –ومٌٕم٨م اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم ريض اهلل قمٜمف  وسم٤ميٕمقه. وٟمّمٌقا اعمًتقرد أُمػما قمٚمٞمٝمؿ، اًمذي أُمَّ

ومقاضمٝمقا ُمقاضمٝم٦م قمٜمٞمٗم٦م  ـ ىمٞمس ذم ضمٞمش ًم٘مت٤مًمف،ُمٕم٘مؾ سم -ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف قمغم اًمٙمقوم٦م

 .طمتك اهنزُم٧م اخلقارج ذ هزيٛم٦م ُمع اخلقارج،

وىمٕم٦م قمٔمٞمٛم٦م سملم اخلقارج  -أقمٜمل ؾمٜم٦م صمالث وأرسمٕملم -وىمد يم٤مٟم٧م ذم هذه اًمًٜم٦م »

ؾ اسمـ يمثػم اًمٙمالم قمغم هذه اًمقىمٕم٦م، (/)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ش.وضمٜمد اًمٙمقوم٦م... وإٟمًم اىمتٍمٟم٤م  وَمّمَّ

 ًمٜمص. قمغم هذا ا

- ،وم٘متٚمف احلج٤مج سمـ  يم٤من قمٛمػم سمـ و٤ميب يمن وٚمقع قمثًمن ريض اهلل قمٜمف سمٕمد ىمتٚمف

 (/)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ش.ًم سمٕمد قمٛمػم سمـ و٤ميب هذاٞموىمد ىمتؾ احلج٤مج وم». يقؾمػ ذم اًمًجـ

ـَ  سمٕمُض همٚمًمن قمثًمن سمٕمَْمٝمؿ ىمَتَؾ  ،ٟم٤مومٚم٦م اًم٘مقل أن ىمتٚم٦م قمثًمن واخلقارج اعمثػميـ اًمٗمت

َؾ يمثػم ُمٜمٝمؿ ذم ظمالوم٦م قمكم ريض اهلل قمٜمف، وسم٘مٞم٦م اًمًٞمػ ُمٜمٝمؿ وىُمتِ  ٜمف قمٜمد ُم٘متٚمف،ريض اهلل قم

وشمؿ دطمض هذه اًمٗمتٜم٦م. وىُمتِؾ ُمـ  ىُمتِٚمقا قمغم قمٝمد ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف ذم خمتٚمػ اًمقىم٤مئع،

وومٞمًم يكم سمٕمض إطمداث قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل،  شمٌ٘مك ُمٜمٝمؿ قمغم قمٝمد قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان.

 «اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»ٓسمـ إصمػم، و «اًمٙم٤مُمؾ»، و«شم٤مريخ ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مط»: وًمالؾمتزادة ُمٜمف راضمع
 .هـ وُم٤م سمٕمده ُمـ إطمداثقم٤مم  ٓسمـ يمثػم،

ؿ، ًمٙمـ سم٘مل آظمرون إًمی زُمـ ٝم٦م أرؾمؾ ذم ىمتؾ سمٕمْميٟمٕمؿ ُمٕم٤مو» ىم٤مل قمثًمن اخلٛمٞمس:

 ()طم٘م٦ٌم ُمـ اًمت٤مريخ، صش. احلج٤مج، يٕمٜمل إمم زُمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان طمتی ىمتؾ آظمرهؿ

وىمد أىمًؿ سمٕمض اًمًٚمػ سم٤مهلل أٟمف ُم٤م ُم٤مت أطمد ُمـ ىمتٚم٦م قمثًمن » ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم: 

 ًٓ َـّ إٓ ُم٘متق  (./)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ش....، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: ُم٤م ُم٤مت أطمد ُمٜمٝمؿ طمتی ضُم



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
أم  ،أم معاوية ،؟ طظمن ؿان طذ احلق دم ؾتال طظ ومعاوية

 طن اـؼتال؟: من ختؾف من اـصحابة

أو قمغم  ،إطم٤مدي٨م أن اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ ىمٕمدوا قمـ اًم٘مت٤مل يم٤مٟمقا أىمرب إمم احلؼ شمٗمٞمد

وىمٕمد ُمـ اًم٘مت٤مل أيمثر إيم٤مسمر عم٤م » :«ومتح اًم٤ٌمري»ذم  احل٤مومظ اسمـ طمجر احلؼ ذم اًم٘مت٤مل، ىم٤مل

 (/0)ومتح اًم٤ٌمري . «ؾمٛمٕمقه ُمـ اًمٜمّمقص ذم إُمر سم٤مًم٘مٕمقد

ـٌ اًم٘م٤مقمُد ومٞمٝم٤م ظمػٌم ُم» وذم اًمّمحٞمحلم: ـ اًم٘م٤مئؿ، واًم٘م٤مئُؿ ومٞمٝم٤م ظمػٌم ُمـ ؾمتٙمقن ومَِت

 (. صحٞمح ُمًٚمؿ، رىمؿ:0)صحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ: ش.اعم٤مر، واعم٤مر ومٞمٝم٤م ظمػٌم ُمـ اًم٤ًمقمل

، وم٤محلديث٤من يٜمّّم٤من قمٚمی أن قمٚمٞم ٤م شاًمٓم٤مئٗمتلم سم٤محلؼ أومم»وذم رواي٦م » ىم٤مل قمثًمن اخلٛمٞمس:

 يّم٥م احلؼ يمٚمف؛ ٕن يم٤من أىمرب ًمٚمحؼ ُمـ خم٤مًمٗمٞمف ذم اجلٛمؾ، ويمذًمؽ ذم صٗملم، وًمٙمـ مل

ٓ أٟمف قمغم احلؼ يمٚمف،  «إومم سم٤محلؼ»، «إىمرب إمم احلؼ»اًمرؾمقل صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: 

٤م ذم قمكمٍّ ريض اهلل قمٜمف، وًمٙمـ ًمٌٞم٤من أن اًمذيـ اُمتٜمٕمقا قمـ اعمِم٤مريم٦م ذم اًمٗمتٜم٦م وًمٞمس هذا ـمٕمٜمً 

 .()طم٘م٦ٌم ُمـ اًمت٤مريخ، ص․اًمخش هؿ اًمذيـ يم٤مٟمق قمٚمی احلؼ

ىم٤مل رؾمقل اهلل صٚمی  آظمر أيًْم٤م أن اًم٘م٤مقمديـ قمـ اًم٘مت٤مل يم٤مٟمقا قمغم احلؼ، ويٗمٞمد طمدي٨م

ًمق أنَّ اًمٜم٤مس » ىم٤مًمقا: ومًم شم٠مُمرٟم٤م؟ ىم٤مل: ش.هُيٚمِؽ اًمٜم٤مَس هذا احللُّ ُمـ ىمريش» اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

هالك أُمتل قمٚمی يَدي هِمٚمٛم٦م ُمـ » صمؿ ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ش.اقمتزًمقهؿ

)صحٞمح  وسمٜمل ومالن. إن ؿمئ٧م ُأؾمٛمٞمٝمؿ سمٜمل ومالن، ؟ ىم٤مل أسمق هريرة:وم٘م٤مل ُمروان:همٚمٛم٦مٌ ش ىمريش

 (.0، و0رىمؿ: اًمٌخ٤مري،

ُيٛمؾ اًمنماح هذه اًمرواي٦م قمغم ذم سمٜمل أُمٞم٦م، وأرى أن اعمراد سمف سمٜمق ه٤مؿمؿ وسمٜمق أُمٞم٦م. 

أن اًمٍماع  ، وم٤معمٕمٜمك:«وسمٜمل ومالن سمٜمل ومالن،» يٜمًجؿ ُمع وأُم٤م ُمـ ىمٍمه قمغم سمٜمل أُمٞم٦م، ومال

 أُمٞم٦م وسمٜمل ه٤مؿمؿ مم٤م هُيٚمؽ هذه إُم٦م. وٟمٔمر احلًـ ريض اهلل قمٜمف ذم هذا اًمدُم٤مر،سملم سمٜمل 

وعمع  وم٤مؾمتٗم٤مد ُمٜمف إُم٦م اعمحٛمدي٦م يمثػما، وُمٝمد اًمٓمريؼ إمم اًمّمٚمح ُمع ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف،

 ومجزاه اهلل شمٕم٤ممم قمـ مجٞمع إُم٦م.  ٟمجؿ ومتقطم٤مت اعمًٚمٛملم،

وُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف  ف قمغم احلؼ،ي٘مقل ُمٕمٔمؿ اًمًٚمػ واعمّمٜمٗملم: قمكم ريض اهلل قمٜم

وقمدَّ ص٤مطم٥م اهلداي٦م ذم أسمقاب اًم٘مْم٤مء ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف ُمـ اجل٤مئريـ.  خمٓمئ جمتٝمد.

ٕن اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ  صمؿ جيقز اًمت٘مٚمد ُمـ اًمًٚمٓم٤من اجل٤مئر يمًم جيقز ُمـ اًمٕم٤مدل؛» ي٘مقل:



َ قيدةَ الع َ شرحَ    0   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وُمٕمٜمك اجلقر أىمٚمف  ش.قمٜمف شم٘مٚمدوه ُمـ ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف، واحلؼ يم٤من سمٞمد قمكم ريض اهلل

 آٟمحراف قمـ احلؼ. 

ل اًمِمٞمخ جمدد إًمػ اًمث٤مين ذم ُمٙمتقسم٤مشمف ًمٗمٔم٦م صمؿ طمذر ُمـ اؾمتخدام أُمث٤مل  ،«ضم٤مئر» وأوَّ

 ىم٤مل اًمِمٞمخ:  هذه اًمٙمٚمًمت.

وىم٤مل: ُمٕم٤موي٦م إُم٤مم  قمغم ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف، «اجل٤مئر» أـمٚمؼ سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ًمٗمٔم٦م»

وًمٞمس  يٙمـ يًتحؼ اخلالوم٦م قمغم قمٝمد قمكم ريض اهلل قمٜمٝمًم،وم٤معمراد هبذا اجلقر أٟمف مل   ضم٤مئر،

٤م عم٤م قمٚمٞمف أهؾ اعمراد سمف اجلقر اًمذي هن٤ميتف اًمٗمًؼ واًمْمالل، وذًمؽ ًمٞمٙمقن هذا اًم٘مقل ُمقاوم٘مً 

اًمًٜم٦م واجلًمقم٦م. وإن أهؾ آؾمت٘م٤مُم٦م ُيذرون إـمالق اًمٙمٚمًمت اًمتل شمقهؿ ظمالف اعم٘مّمقد، 

ًٓ وىمد يم٤من إُم٤مُمً  ؽ،ُيٌقن دم٤موز إـمالق اخلٓم٠م، ويمٞمػ جيقز ذًم وٓ وذم  ، ذم طمؼ اهلل شمٕم٤ممم٤م قم٤مد

وم٘مد اقمتدى، ويمؾ ُم٤م زيد قمغم  ،«اخلٓم٠م اعمٜمٙمر» وأُم٤م إـمالق اعمقٟٓم٤م اجل٤مُمل طم٘مقق اعمًٚمٛملم.

 (. رىمؿ اعمٙمتقب: ،/0-)ُمٙمتقسم٤مت اإلُم٤مم اًمرسم٤مين .ظمٓم٠مٌ  ٠مِ اخلٓم

 طذ معاوية طذ ثالثة معاٍن: لِ إصالق اخلط

 ٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف ُيتٛمؾ صمالصم٦م وضمقه:قمغم ُمٕم ٠مإـمالق اخلٓم

.  .خمٓمئ ذم دقمقى اخلالوم٦م 

.  .خمٓمئ ذم اًم٘مت٤مل
 .  .ذم اؾمتٕمج٤مل اًمث٠مر ًمٕمثًمن ريض اهلل قمٜمف 

ِع اخلالوم٦م ىمٌؾ  أُم٤م اًمقضمف إول ومٜم٘مقل:  هـ،0أو ،هـإن ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف مل يدَّ

مل  ريض اهلل قمٜمف ٠من ُمٕم٤موي٦مذم ُمٕم٤مرو٦م قمكم ريض اهلل قمٜمف؛ سمؾ شمٍمح يمت٥م اًمِمٞمٕم٦م أٟمٗمًٝمؿ سم

٤ًٌم ذم اخلالوم٦م،  ،)ذح هن٩م اًمٌالهم٦م. «وأُم٤م اخلالوم٦م ومٚمًٜم٤م ٟمٓمٚمٌٝم٤م» وم٘مد ىم٤مل ريض اهلل قمٜمف: يٙمـ راهم

 (ٓسمـ ُمزاطمؿ اعمٜم٘مري، ص ،وىمٕم٦م صٗملم ./ًمٚمٛمٞم٤مٟمجل  ،ُمقاىمػ اًمِمٞمٕم٦م ./ٓسمـ أيب احلديد 

إن » :-قمغم أصح٤مباًمذي يٕمده اًمِمٞمٕم٦م ُمـ أظمص  -ىم٤مل ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس اهلالزم

 (/)يمت٤مب ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس اهلالزم .«ووًمد قمثًمن ،وُمٕمف أسم٤من سمـ قمثًمن ،ُمٕم٤موي٦م يٓمٚم٥م سمدم قمثًمن

شم٤مريخ »و (،/) «اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»، و(/) «شم٤مريخ دُمِمؼ»ضم٤مء ذم  

٤م ويم٤من يرى قمٚمٞم   مل يٓمٚم٥م اخلالوم٦م، ريض اهلل قمٜمف ( أن ُمٕم٤موي٦م/0ًمٚمذهٌل ) «اإلؾمالم

 اهلل قمٜمف أطمؼ هب٤م.  ريض



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وًمذا  وًمٙمـ يم٤من أطمؼ هب٤م، ٤م و ُمٕمٞمٜم٤م ًمٚمخالوم٦م،٤م ريض اهلل قمٜمف مل يٙمـ وصٞم  واقمٚمؿ أن قمٚمٞم  

عم٤م ضم٤مءه اًمٜم٤مس يٓمٚمٌقن ُمٜمف أن يتقمم اخلالوم٦م أرؿمدهؿ إمم ـمٚمح٦م واًمزسمػم ريض اهلل قمٜمٝمًم، ومٚمًم 

 (-طم٤ًمن، ص  عمحٛمد ،)راضمع:اًمٗمتٜم٦م سملم اًمّمح٤مسم٦م.أسمٞم٤م سم٤ميع اًمٜم٤مس قمٚمٞم٤م ريض اهلل قمٜمف

 ويع باخلالؽة دعاوية؟: متى بُ 

 ومٞمف ىمقٓن: 

 سم٤مخلالوم٦م عمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف.  ـهسم٤ميع أهؾ اًمِم٤مم ذم  األول:

 هـ سمٕمد اؾمتِمٝم٤مد قمكم ريض اهلل قمٜمف. 0سمقيع ًمف ؾمٜم٦م  اـثاين:

 هـ. 0هـ، وسم٤مخلالوم٦م قم٤مم ورسمًم سمقيع ًمف سم٤مإلُم٤مرة قم٤مم 

ريض  ؾمػمة ُمٕم٤موي٦م» وُم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد ٟم٤مومع ذم ل إول،اظمت٤مر ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مط اًم٘مق

وم٠مظمذ ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف اًمٌٞمٕم٦م ُمـ أهؾ اًمِم٤مم  إمم أن احلٙمٛملم مل يتٗم٘م٤م قمغم أُمر،« اهلل قمٜمف

ومٚمؿ يتٗمؼ احلٙمًمن قمغم رء، واومؽمق اًمٜم٤مس، وسم٤ميع » . ىم٤مل ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مط:هـسمٕمد قم٤مم 

 ()شم٤مريخ ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مط، ص ش.ة ؾمٜم٦م ؾمٌع وصمالصملمأهؾ اًمِم٤مم عمٕم٤موي٦م سم٤مخلالوم٦م ذم ذي اًم٘مٕمد

، ىم٤مل: سم٤ميع أهؾ اًمِم٤مم » ىم٤مل اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي:و وطمدصمٜمل قمٛمر، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمكم 

سم٤مخلالوم٦م ذم ؾمٜم٦م ؾمٌع وصمالصملم ذم ذي اًم٘مٕمدة طملم شمٗمرق احلٙمًمن، ويم٤مٟمقا ىمٌؾ سم٤ميٕمقه قمٚمی 

 (/)شم٤مريخ اًمٓمؼمي ش. اًمٓمٚم٥م سمدم قمثًمن

ومٚمًم اٟمٍموم٤م وشمٗمرىم٤م )احلٙمًمن( سم٤ميع أهؾ اًمِم٤مم » ًمٓمؼمي ذم ُمقوع آظمر:وىم٤مل اسمـ ضمرير ا

 ./)شم٤مريخ اًمٓمؼمي ش. ُمٕم٤موي٦م سم٤مخلالوم٦م، ومل يزدد إٓ ىمقة، واظمتٚمػ اًمٜم٤مس سم٤مًمٕمراق قمٚمی قمكمٍّ 
 (/0واعمٜمتٔمؿ ٓسمـ اجلقزي . /واٟمٔمر: شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون 

وىمد يم٤من » يتحدث قمـ هذه اعم٠ًمًم٦م: وهق «اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم ذم و

أهؾ اًمِم٤مم طملم اٟم٘مْم٧ِم احلٙمقُم٦ُم سمدوُم٦م اجلٜمدل ؾمٚمَّٛمقا قمٚمی ُمٕم٤موي٦م سم٤مخلالوم٦م وىمِقي أُمرهؿ 

ا  (/)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  .«ضمد 

طمٙمك اًمٕمالُم٦م اًمذهٌل قمـ اًمقاىمدي أن أهؾ اًمِم٤مم سم٤ميٕمقا ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف قم٤مم و

،قم٤مم  ح اًم٘مقل سم٠مهن٤مه ورضمَّ صمؿ ردَّ  هـىم٤مل اًمقاىمدي: ورضمع قمكم سم٤مٓظمتالف واًمدهمؾ » ـ.ه

ُمـ أصح٤مسمف، ومخرج ُمٜمٝمؿ اخلقارج، وأٟمٙمروا حتٙمٞمٛمف وىم٤مًمقا: ٓ طمٙمؿ إٓ هلل، ورضمع ُمٕم٤موي٦م 

سم٤مًٕمٗم٦م واضمتًمع اًمٙمٚمٛم٦م قمٚمٞمف. صمؿ سم٤ميع أهؾ اًمِم٤مم ُمٕم٤موي٦م سم٤مخلالوم٦م ذم ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م صمًمن 



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ؿ سم٤ميٕمقه ذم ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م ؾمٌع وصمالصملم، وهق وصمالصملم. يمذا ىم٤مل. وىم٤مل ظمٚمٞمٗم٦م وهمػمه: إهن

 (/)شم٤مريخ اإلؾمالم ًمٚمذهٌل ش. ٕن ذًمؽ يم٤من إصمر رضمقع قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ُمـ اًمتحٙمٞمؿ ؛أؿمٌف

ز ٞماًمقضم» سمٕمد ُم٘متؾ قمكم ريض اهلل قمٜمف، يمًم ذم يمت٤مب ،ـه0سمقيع ًمف قم٤مم  :واـؼول اـثاين

د ذًمؽ )أي: ؿمٝم٤مدة قمكم( سم٤ميع أهؾ وسمٕم» ُٕمػم قمٌد اًمٕمزيز: «ذم شم٤مريخ اإلؾمالم واعمًٚمٛملم

)اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل اًمقضمٞمز، عمحٛمد ؾمٝمٞمؾ ـم٘مقش،  ش.اًمٕمراق احلًـ سمـ قمكم، وسم٤ميع أهؾ اًمِم٤مم ُمٕم٤موي٦م

 (ص

 هـ. 0/ ُمـ رُمْم٤من قم٤مم 0اؾمتِمٝمد قمكم ريض اهلل قمٜمف ذم 

ضمرت سملم قمكم وُمٕم٤موي٦م اعُمٝم٤مَدٟم٦م سمٕمد ُمٙم٤مشم٤ٌمت ( ۰) ر: وذم هذه اًمًٜم٦ميىم٤مل اسمـ ضمر»

، وعمٕم٤موي٦م اًمِم٤مم، وٓ يٓم قل ذيمره٤م قمٚمی ووع احلرب سمٞمٜمٝمًم، وأن يٙمقن ُمٚمؽ اًمٕمراق ًمٕمكمٍّ

، حت٧م /)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ش.يدظمؾ أطمدمه٤م قمٚمی ص٤مطمٌف ذم قمٛمٚمف سمجٞمش وٓ هم٤مرة وٓ همزوة

 (0ؾمٜم٦م

ومٚمًم اُمتٜمع ُمٕم٤موي٦م ُمـ اًمٌٞمٕم٦م ًمٕمكم طمتك يًٚمٛمف اًم٘متٚم٦م، يم٤من » ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم ُمقوع آظمر:

لم ُم٤م ىمدُمٜم٤م ذيمره، صمؿ آل إُمر إمم اًمتحٙمٞمؿ، ومٙم٤من ُمـ أُمر قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص وأيب ُمـ صٗم

ُمقؾمك ُم٤م أؾمٚمٗمٜم٤مه ُمـ ىمقة ضم٤مٟم٥م أهؾ اًمِم٤مم ذم اًمّمٕمدة اًمٔم٤مهرة، واؾمتٗمحؾ أُمر ُمٕم٤موي٦م، ومل 

يزل أُمر قمكم ذم اظمتالف ُمع أصح٤مسمف طمتك ىمتٚمف اسمـ ُمٚمجؿ يمًم شم٘مدم، ومٕمٜمد ذًمؽ سم٤ميع أهؾ 

 (/)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ش. ٤ميع أهؾ اًمِم٤مم عمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤مناًمٕمراق احلًـ سمـ قمغم، وسم

- :٤م ومٞمف،يم٤من ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف خمٓمئ٤م ذم اًم٘مت٤مل، وقمكم ريض اهلل قمٜمف حم٘م   وإن ىمٚمٜم٤م 

 ًٌ  :«ا ًمٗمتٜم٦م سملم اًمّمح٤مسم٦م» ضم٤مء ذم يمت٤مب ٤م،يم٤من ُمـ اقمتزل اًم٘مت٤مل ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمقىمٗمٝمؿ ص٤مئ
ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اقمتًمًدا ُمٜمٝمؿ قمٚمی أطم٤مدي٨م رؾمقل اهلل ويم٤من ىمد اقمتزل هذه اًمٗمتٜم٦م قمدد »

صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وقمٚمی رأؾمٝمؿ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص، وحمٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦م، وأسمق ُمقؾمی 

إؿمٕمري، وقمٌد اهلل سمـ قمٛمر، وؾمٚمٛم٦م سمـ إيمقع، وقمٛمران سمـ طمّملم، وأؾم٤مُم٦م سمـ زيد، 

٤مقم٦م ٕسمٞمف وُم٤م ىم٤مشمؾ، وؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص إُمقي، وقمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص؛ وم٢مٟمف ظمرج ـم

وصٝمٞم٥م اًمروُمل، وأسمق أيقب إٟمّم٤مري، وأسمق سمٙمرة، وطمذيٗم٦م، وأسمق هريرة روقان اهلل 

 ( -0)اًمٗمتٜم٦م سملم اًمّمح٤مسم٦م، ص ش.قمٚمٞمٝمؿ مجٞمًٕم٤م

صم٤مرت اًمٗمتٜم٦م، وأصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمنمة » ىم٤مل حمٛمد سمـ ؾمػميـ:
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 ، وإؾمٜم٤مده صحٞمح(0قمٌد اًمرزاق، رىمؿ: )ُمّمٜمػ.«ُمٜمٝمؿ أرسمٕمقن رضمال ػَّ آٓف، مل خَيِ 

ه٤مضم٧م اًمٗمتٜم٦م وأصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ »وقمـ اسمـ ؾمػميـ، ىم٤مل: 

 ، وإؾمٜم٤مده صحٞمح()اًمًٜم٦م ٕيب سمٙمر اخلالل، رىمؿ:ش.ئ٦م، سمؾ مل يٌٚمٖمقا صمالصملمومًم طمي ومٞمٝم٤م ُمقمنمة آٓف، 

م همػم قمكم، وقمًمر، مل يِمٝمد اجلٛمؾ ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمًال» ىم٤مل اًمِمٕمٌل:

. اًمًٜم٦م ٕيب سمٙمر )ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، رىمؿ:ش.وـمٚمح٦م، واًمزسمػم، وم٢من ضم٤مؤوا سمخ٤مُمس وم٠مٟم٤م يمذاب

 ، وإؾمٜم٤مده صحٞمح(/0. شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر 0. اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل، رىمؿ:اخلالل، رىمؿ:

٤مل: سم٤مهلل اًمذي ٓ قمـ اًمِمٕمٌل، ىم» ُمـ ؿمٝمد اجلٛمؾ وصٗملم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمٌدريلم ؾمت٦م:

يخ )شم٤مرش.إًمف إٓ هق، ُم٤م هنض ذم شمٚمؽ اًمٗمتٜم٦م إٓ ؾمتف سمدريلم ُم٤م هلؿ ؾم٤مسمع، أو ؾمٌٕم٦م ُم٤م هلؿ صم٤مُمـ

 (/اًمٓمؼمي 

ُم٤م ُم٤مت ٟم٤مس ُمـ أهؾ سمدر طمتك ًمزُمقا اًمٌٞمقت سمٕمد ىمتؾ قمثًمن » ىم٤مل سمٙمػم سمـ قمٌد اهلل:

. اًمٕمزًم٦م وآٟمٗمراد /ديٜم٦م ٓسمـ ؿم٦ٌم )شم٤مريخ اعمش.ومًم ظمرضمقا ُمـ سمٞمقهتؿ إٓ إمم ىمٌقرهؿ ،ريض اهلل قمٜمف

 . وإؾمٜم٤مده طمًـ(./. اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ٓسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م، رىمؿ:

ؿمٝمٞمد يٛمٌم قمٚمی وضمف » ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ـمٚمح٦م ريض اهلل قمٜمف:

ْ ىم٤مشمِؾ» وىم٤مل قمكم ريض اهلل قمٜمف ذم اًمزسمػم: .()ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، رىمؿ: .شإرض اسمـ صٗمٞم٦َّم  سَمنمِّ

ومٛمـ اًمّمٕمقسم٦م سمٛمٙم٤من اقمت٤ٌمر اًمٗمريؼ اعمخ٤مًمػ ًمٕمكم ريض اهلل قمٜمف  ،()ُمًٜمد أمحد، رىمؿ: .شسم٤مًمٜم٤ّمر

ا ُمرشمٙمٌلم ظمٓم٠م ُم٘مٓمققم٤م سمف؛ سمؾ ىم٤مل اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم احلًـ ريض اهلل قمٜمف ٟمٔمرً 

أن ُيّمٚمِح سمف سملم إنَّ اسمٜمل هذا ؾمٞمد وًمٕمّؾ اهلل » إمم اٟمحراومف قمـ اًم٘مت٤مل وؾمٚمقك ؾمٌٞمؾ اًمّمٚمح:

وم٘مد أصمٜمك اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف  ؛(0)صحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ:ش.ومئتلم قمٔمٞمٛمتلم ُمـ اعمًٚمٛملم

ـِ قمغم قمكم ريض اهلل قمٜمف قمغم ىمت٤مًمف عمـ ظم٤مًمٗمف، ٟمٕمؿ  وؾمٚمؿ قمغم احلًـ قمغم شمريمف اًم٘مت٤مل، ومل ُيث

. واؾمتحًـ ص  «يخطم٘م٦ٌم ُمـ اًمت٤مر»يمذا ذم  ٤م ذم ىمت٤مًمف اخلقارَج،يم٤من قمكم ريض اهلل قمٜمف حم٘م  

اًم٘م٤مقمد ومٞمٝم٤م ظمػم »صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  وم٘م٤مل اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًم٘مٕمقد ذم اًمٗمتٜم٦م،

وا ىِمًٞمَّٙمؿ،  ُمـ اًم٘م٤مئؿ، واًم٘م٤مئؿ ومٞمٝم٤م ظمػم ُمـ اعم٤مر، واعم٤مر ومٞمٝم٤م ظمػم ُمـ اًم٤ًمقمل، ومٙمنِّ

ٙمـ يمَخػم اسمٜمَل وىمٓمَّٕمقا أوشم٤مَريمؿ، وارضسمقا ؾمٞمقومٙمؿ سم٤محلج٤مرة، وم٢من ُدظمؾ قمٚمی أطمديمؿ ومٚمٞم

، واًمؽمُمذي، رىمؿ: ․واسمـ ُم٤مضمف، رىمؿ: ․وأسمقداود، رىمؿ: ․0)أظمرضمف أمحد ذم ُمًٜمده، رىمؿ:ش. آدم

 (. 0. رىمؿ:«واعم٤مر ومٞمٝم٤م ظمػم ُمـ اًم٤ًمقمل»وإؾمٜم٤مده صحٞمح. وأظمرضمف اًمٌخ٤مري إمم ىمقًمف: 
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  .(، وإؾمٜم٤مده صحٞمح)رىمؿ:.شقمٚمٞمؽ ًم٤ًمٟمؽ ْؽ ٚمِ ُمْ ااًمزم سمٞمتَؽ، و» ذم رواي٦م أيب داود:و

)ؾمٜمـ .«إنَّ اًمًٕمٞمد عمَـ ضُمٜم٥ِّم اًمٗمتـ» وىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صمالث ُمرات:

 (.، وإؾمٜم٤مده صحٞمحأيب داود، رىمؿ:

عم٤م ضم٤مء قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ه٤مهٜم٤م  » قمـ قمدي٦ًم سمٜم٧م أه٤ٌمن: «ؾمٜمٜمف»روى اسمـ ُم٤مضمف ذم و

شمٕمٞمٜمٜمل قمغم ه١مٓء اًم٘مقم؟ ىم٤مل: سمغم، ىم٤مل: ومدقم٤م  اًمٌٍمة، دظمؾ قمغم أيب، وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤م ُمًٚمؿ أٓ

ضم٤مري٦م ًمف، وم٘م٤مل: ي٤م ضم٤مري٦م أظمرضمل ؾمٞمٗمل، ىم٤مل: وم٠مظمرضمتف، ومًؾ ُمٜمف ىمدر ؿمؼم، وم٢مذا هق 

إن ظمٚمٞمكم واسمـ قمٛمؽ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، قمٝمد إزم إذا يم٤مٟم٧م اًمٗمتٜم٦م سملم »ظمِم٥م، وم٘م٤مل: 

طم٤مضم٦م زم ومٞمؽ وٓ ذم  ، ىم٤مل: ٓش ُمٕمؽ ظمرضم٧ُم  اعمًٚمٛملم وم٠مختذ ؾمٞمٗم٤م ُمـ ظمِم٥م، وم٢من ؿمئ٧َم 

 ، وإؾمٜم٤مده صحٞمح(0)ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف، رىمؿ: ش.ؾمٞمٗمؽ

( قمـ ؾمٝمؾ سمـ سم٤مب إصمؿ ُمـ قم٤مهد صمؿ همدر)رىمؿ: وضم٤مء ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري،

وم٢مٟمف ؾمٞمٙمقن ومٞمف  اىمٌٚمقا اًمّمٚمح، أهي٤م اعمٕم٤مروقن ًمٚمتحٙمٞمؿ واًمّمٚمح، ؾمٝمٞمؾ ىمقًمف ُم٤م ُمٚمخّمف:

 . يمًم ضمٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم اخلػم ذم صٚمح احلديٌٞم٦م ظمػم،

-   ٘م٤م وُمٕم٤مروٞمف خمٓمئلم إمم أن قمٚمٞم
٤م وُيتٛمؾ أن يرضمع اقمت٤ٌمر قمكم ريض اهلل قمٜمف حُمِ

وإطمٙم٤مم اخلالوم٦م وىمتئذ، ويم٤من يرى ُمٕم٤موي٦م آؾمتٕمج٤مل  ريض اهلل قمٜمف يم٤من يرى شم٠مظمػم اًم٘مت٤مل،

ورسمًم يرضمع اقمت٤ٌمر قمكم  ٤م أو اًمتٕمجٞمؾ؟يٕمٚمؿ إٓ اهلل شمٕم٤ممم هؾ يم٤من اًمت٠مظمػم طم٘م   وٓ ذم اًمث٠مر.

ودظمؾ يم٤ٌمر اًمّمح٤مسم٦م قمغم قمكم ريض اهلل  إمم ُم٤م روي قمـ قمكم ٟمٗمًف. - اهلل قمٜمف قمغم احلؼريض

 ومروي قمٜمف صمالث ظمّم٤مل: قمٜمف ًمٞمٙمٚمٛمقه ذم اًمث٠مر ًمٕمثًمن ريض اهلل قمٜمف،

ومٛمـ  إن ىمتٚم٦م قمثًمن ريض اهلل قمٜمف هلؿ أقمقان يمثػمون ُمـ اًمٜم٤مس واًم٘م٤ٌمئؾ، إول:

 ًٓ   .اًمّمٕمقسم٦م سمٛمٙم٤من اًمث٠مر وآٟمت٘م٤مم ُمٜمف طم٤م

  اًمث٠مر ي١مدي إمم ومتٜم٦م أؿمد ُمـ إومم. واًمث٤مين:

واًمث٤مًم٨م: إذا ادقمك أوًمٞم٤مء قمثًمن ريض اهلل قمٜمف قمغم ؿمخص سمٕمٞمٜمف أو مج٤مقم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م يم٤من 

  ،ٟم٘مال قمـ يمت٥م اًمت٤مريخ(.)ؾمػمة ؾمٞمدٟم٤م قمكم ريض اهلل قمٜمف ًمٚمِمٞمخ حمٛمد ٟم٤مومع،ص  إُمر يًػما.

 ػم أن يم٤ٌمرهؿ ورؤؾم٤مءهؿ ُمٕمروومقن،هم ويم٤من اًمٗمريؼ اًمث٤مين ي٘مقل: قمدد اًم٘متٚم٦م جمٝمقل،

وىمد اقمتؼم قمكم ريض اهلل  وم٢مهنؿ أقمداء اخلالوم٦م. وهٞمٝم٤مت أن شم٘مقى اخلالوم٦ُم وهؿ ُمع اخلٚمٞمٗم٦م؛ 

ُم٤م محٚمٝمؿ قمغم ىمتؾ » ىمٞمؾ ًمٕمكم: قمٜمف سمدوره ؾم٥ٌم ُم٘متؾ قمثًمن ريض اهلل قمٜمف احلًَد قمغم ظمالومتف.
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، وذم إؾمٜم٤مده ُمْم٤مب سمـ طمزن، ىم٤مل ، رىمؿ:/ٌؾ )يمت٤مب اًمًٜم٦م ًمٕمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜم ش.قمثًمن؟ ىم٤مل: احلًد

 احل٤مومظ ذم اًمت٘مري٥م: ُم٘مٌقل(

ويٛمٙمـ شمِمٌٞمف شم٠مظمػم قمكم اًمث٠مر ُمـ اًم٘متٚم٦م سم٠من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أضمؾ إظمالء 

 واهلل أقمٚمؿ.  ومٚمؿ يًتٓمع أن ي٘مقم سمف ُمـ ىمٌُؾ. اًمٙمٕم٦ٌم ُمـ إصٜم٤مم إمم ومتح ُمٙم٦م،

أطمؼ  :أي ،٤م ريض اهلل قمٜمف يم٤من أىمربؿمؽ أن قمٚمٞم   وٓ .أرى أن اعمراد سم٤محلؼ هٜم٤م اخلالوم٦م

 ش.ٓ شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م طمتی شم٘مَتتِؾ ومئت٤من دقمقامه٤م واطمدة» سم٤مخلالوم٦م. وطمدي٨م صحٞمح اًمٌخ٤مري:

ومٞمًم – «دقمقامه٤م واطمدة» وُمٕمٜمك يِمػم إمم اًمٗمئتلم: قمكم وُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمٝمًم. ()رىمؿ:

أطمدمه٤م قمغم  أو اًمث٠مر ًمٕمثًمن ريض اهلل قمٜمف، ،مأهنًم يم٤مٟم٤م يدقمٞم٤من إقمالء يمٚمٛم٦م اإلؾمال -يٌدو

 قمجؾ، وأظمر سم٤مًمت٠مظمػم. 

يمًم ذم سمٕمض إطم٤مدي٨م أن اخلقارج ي٘متٚمٝمؿ ُمـ  اقمٚمؿ أن احلؼ ىمد ي٠ميت سمٛمٕمٜمك اخلالوم٦م،

 ىم٦ٍم ُِمـ اعمًٚمِٛملم ي٘مُتٚمٝم٤م َأومَم متُرق ُم٤مِرىم٦ٌم قمٜمد وُمر» يٕمٜمل أطمؼ سم٤مخلالوم٦م: يم٤من أومم سم٤محلؼ،

 يراد سمف ومئ٦م قمكم ريض اهلل قمٜمف، (0ٞمح ُمًٚمؿ، سم٤مب ذيمر اخلقارج وصٗم٤مهتؿ، رىمؿ:)صح ش.اًمٓم٤مئٗمَتلم سم٤محلؼ

  اخلقارج اًمٓم٤مقم٦م، وىمتٚمٝمؿ قمكم ريض اهلل قمٜمف ذم وىمٕم٦م اًمٜمٝمروان. كوم٘مد أسم

هَل٤َم أسمق ويمًم ذم اًمرؤي٤م اًمتل ذيمرت ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، سمٙمر اًمّمديؼ  وأوَّ

٥م اًمقاصؾ ُمـ اًمًًمء إمم إرض وم٤محلؼ اًمذي أٟم٧م وأُم٤م اًمًٌ» ضم٤مء ومٞمف: ريض اهلل قمٜمف،

اإلُم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م  اعمراد سم٤محلٌؾ اًمقاصؾ ُمـ اًمًًمء: :أي (0)صحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ:.شقمٚمٞمف...

ويٜم٤مهل٤م سمٕمده ؿمخص وهق أسمق سمٙمر، ويٚمٞمف ؿمخص آظمر وهق قمٛمر ريض اهلل  اًمتل يم٤من قمٚمٞمٝم٤م،

 اخلالوم٦م.  -ومٞمًم يٌدو-وم٤معمراد ومٞمف سم٤محلؼ  قمٜمف،

ًتدل سمٕمض اًمٜم٤مس سمٛمِم٤مريم٦م قمًمر ريض اهلل قمٜمف ذم طمرب صٗملم قمغم أن ومئ٦م قمكم وي

قمًمر أضم٤مره اهلل ُمـ » وذًمؽ سم٠من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: ريض اهلل قمٜمف يم٤مٟم٧م قمغم احلؼ،

  ()صحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ:ش. اًمِمٞمٓم٤من

اًم٘مت٤مل واحلرب  وأُم٤م ذم وًمٙمـ ؾمٌؼ أن ذطمٜم٤م أن قمٚمٞم٤م ريض اهلل قمٜمف يم٤من أًمٞمؼ سم٤مخلالوم٦م،

ٕٟمف  ومل يٙمـ قمًمر ريض اهلل قمٜمف أىمرب إمم احلؼ؛ ومٙم٤من اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ اقمتزًمقه قمغم احلؼ.

وم٢من ظمٓم٠م  آضمتٝم٤مدي. ٠مٓ اخلٓم وأُم٤م اإلضم٤مرة ُمـ اًمِمٞمٓم٤من ومػمضمع إمم اًمذٟمقب، ؿم٤مرك اًم٘مت٤مل.

 اعمجتٝمد ًمٞمس ذٟم٤ٌم ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٤م؛ سمؾ جيٚم٥م إضمر واًمثقاب.
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ُمِم٤مريم٦م قمًمر ريض اهلل قمٜمف ذم صٗملم قمغم أن ضمٞمش  وُيًتدل سمحدي٨م آظمر ومٞمًم خيص

)ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف، ․«أُمران إٓ اظمت٤مر إرؿمد ُمٜمٝمًمٞمف قمًمر ُم٤م قُمِرض قمٚم» قمكم يم٤من قمغم احلؼ، وهق:

 ( رىمؿ:

سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ أن ذم إؾمٜم٤مده قمٌد اًمٕمزيز سمـ  دل احلدي٨م قمغم أٟمف يم٤من أرؿمد ذم صٗملم،

وضم٤مء  وم٤معمراد سم٤مٕرؿمد هٜم٤م: إين، ،«صدوق يتِمٞمع» :«اًمت٘مري٥م»يمًم ذم  ؾمٞم٤مه ُمتٝمؿ سم٤مًمتِمٞمع،

ومٛمثال أيمره قمغم  يم٤من قمًمر خيت٤مر أؾمٝمؾ إُمريـ. :أي «أرومؼ»ذطمف ذم طم٤مؿمٞم٦م اسمـ ُم٤مضمف سمـ

وضم٤مء سمٞم٤مٟمف ذم طمدي٨م آظمر: ىم٤مل قمًمر  ومتٗمقه سمٙمٚمٛم٦م اًمٙمٗمر وىمٚمٌف ُمٓمٛمئـ سم٤مإليًمن. اًمٙمٗمر،

ُم٤م » اًمٜمٌل صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل:اًمدهٜمل قمـ ؾم٤ممل سمـ أيب اجلٕمد قمـ اسمـ ُمًٕمقد: ؾمٛمٕم٧ُم 
)ومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع ․. رواه اًمثقري وهمػمه قمٜمف«ظمػم اسمـ ؾمٛمٞم٦م سملم أُمريـ إٓ اظمت٤مر أينمه٤م

احل٤مومظ اسمـ قمٜمف ىم٤مل  .ُمتٝمؿ سم٤مًمتِمٞمع قمًمر اًمدهٜمل صدوق سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ أن (./0اًمّمٖمػم 

ؿمٞمٕمل » (:/) «ٙم٤مؿمػاًم»ذم  وىم٤مل اًمذهٌل )شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م(..«صدوق يتِمٞمع»طمجر: 

. وذيمره اسمـ ٟمديؿ ذم «ًمٙمٜمف ؿمٞمٕمل»(: /) «ُمٞمزان آقمتدال»وىم٤مل: ذم  .«ُمقصمؼ

قمًمر اًمدهٜمل ُمـ أسمٓم٤مل »( ذم وم٘مٝم٤مء اًمِمٞمٕم٦م. وىم٤مل قمٚمًمء اًمِمٞمٕم٦م: 0)ص «اًمٗمٝمرؾم٧م»

 .0:٦مًمنمف اًمديـ اعمقؾمقي، رىمؿ اًمؽممج «اعمراضمٕم٤مت». يمًم ذم «اًمِمٞمٕم٦م
٤م صدر قمـ قمًمر ريض اهلل قمٜمف ُمـ ىمقل وومٕمؾ ذم وقء وًمق ذهٌٜم٤م إمم شمّمقي٥م يمؾ ُم

ومٝمؾ ٟمّمقسمف ذم ُمٕم٤مروتف ًمٕمثًمن ريض اهلل قمٜمف ذم آظمر ظمالومتف؟ ذم طملم أن  هذيـ احلديثلم،

 يمقن قمثًمن ريض اهلل قمٜمف قمغم احلؼ أفمٝمر ُمـ اًمِمٛمس. 

 اخلالؽة طذ ثالثة أؾسام: 

ؿ اًمِم٤مه وزم اهلل اًمدهٚمقي رمحف اهلل ذم ًَّ واًمِمٞمخ  -«قمـ ظمالوم٦م اخلٚمٗم٤مء زاًم٦م اخلٗم٤مءإ» ىم

 اخلالوم٦م قمغم صمالصم٦م أىم٤ًمم، -٤م ًمفواًمِمٞمخ فمٗمر أمحد اًمٕمثًمين وهمػمهؿ شمٌٕمً  ،قمٌد اًمِمٙمقر اًمٚمٙمٜمقي

وذًمؽ ًمٞمًتققم٥م اًم٘مراء اًمٙمرام  ومٞمًم يكم ظمالص٦م هذه إىم٤ًمم ُمع سمٕمض اًمتٕمديؾ اًمٚمٗمٔمل،

 ُمٕمٜمك اخلالوم٦م. 

- أو اـؽامؾة:  ،اخلالؽة اـراشدة اخلاصة 

 خلالوم٦م ُمـ أيب سمٙمر اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف واٟمتٝم٧م سمٕمثًمن ريض اهلل قمٜمف.سمدأت هذه ا
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أن اًمٜمٌل صغم اهلل  :وأؿم٤مرت إطم٤مدي٨م إمم هذه اخلالوم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م، روى أسمق سمٙمر ريض اهلل قمٜمف

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ىم٤مل ذات يقم: ُمـ رأى ُمٜمٙمؿ رؤي٤م؟ وم٘م٤مل رضمؾ: أٟم٤م رأي٧م يم٠من ُمٞمزاًٟم٤م ٟمزل ُمـ 

ومرضمح٧م أٟم٧م سم٠ميب سمٙمر، ووزن أسمق سمٙمر وقمٛمر ومرضمح أسمق سمٙمر،  ،اًمًًمء ومقزٟم٧م أٟم٧م وأسمق سمٙمر

ووزن قمٛمر وقمثًمن ومرضمح قمٛمر، صمؿ رومع اعمٞمزان، ومرأيٜم٤م اًمٙمراهٞم٦م ذم وضمف رؾمقل اهلل صغم اهلل 

؛ واعمًتدرك 00؛ وؾمٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٜم٤ًمئل، رىمؿ:؛ وؾمٜمـ أيب داود، رىمؿ:ي، رىمؿ:)ؾمٜمـ اًمؽمُمذ ش.قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 هذا طمدي٨م طمًـ. وىم٤مل احل٤ميمؿ: صحٞمح اإلؾمٜم٤مد. و واوم٘مف اًمذهٌل(.. وىم٤مل اًمؽمُمذي: ، وًمٚمح٤ميمؿ، رىمؿ:

أن ُمٕمٞم٤مر اخلالوم٦م اعمًتٛمر إمم قمٝمد قمثًمن  ًمٕمؾ اًمٙمراهٞم٦م شمرضمع إمم أن اعمٞمزان هق اعمٕمٞم٤مر،

ويتّم٤مرع  وُيدث اًم٘مت٤مل ومٞمًم سمٞمٜمٝمؿ. وشمٜمتٝمل اخلالوم٦م اخل٤مص٦م. ريض اهلل قمٜمف ًمـ يٌ٘مك ومٞمًم سمٕمُد،

وشمتقىمػ اًمٗمتقطم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م  ًٚمٛمقن ومٞمًم سمٞمٜمٝمؿ سمدٓ ُمـ اًمًٕمل ًمٚم٘مْم٤مء قمغم اًم٤ٌمـمؾ،اعم

 .«اخلالوم٦م اخل٤مص٦م» وهذه اخلالوم٦م يًٛمٞمٝم٤م اًمِم٤مه وزم اهلل رمحف اهلل  عمدة،
يمٜم٤م ذم » ىم٤مل اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمًم: ٤م ي١ميد هذه اخلالوم٦م اخل٤مص٦م،واحلدي٨م اًمث٤مين أيًْم  

ا، صمؿ قمٛمر، صمؿ قمثًمن، صمؿ ٟمؽمك ؿ ٓ ٟمٕمدل سم٠ميب سمٙمر أطمدً زُمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚم

 ()صحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ:. شأصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ٓ ٟمٗم٤موؾ سمٞمٜمٝمؿ

ومٞمٌٚمغ ذًمؽ اًمٜمٌلَّ صٚمی اهلل » ( سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح:) «اًمًٜم٦م» وزاد اسمـ أيب قم٤مصؿ ذم

 .«قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومال يٜمٙمره
وًمٙمـ  ٓظمالف ومٞمف، لم وقمثًمن ريض اهلل قمٜمف مم٤موومْمؾ قمكم ريض اهلل قمٜمف سمٕمد اًمِمٞمخ

ه١مٓء اًمثالصم٦م يم٤مٟمقا قمغم ـمراز ومريد ُمٜمذ أول أُمرهؿ، ومتثؾ ذًمؽ ومٞمًم سمٕمد ذم اخلالوم٦م اًمراؿمدة 

 اخل٤مص٦م. 

- أو اـعاـقة:  ،اخلالؽة اـراشدة اـعامة 

ويم٤من ُمـ اعمٝم٤مضمريـ  يم٤من قمكم ريض اهلل قمٜمف يًتحؼ اخلالوم٦م سمٕمد اخلٚمٗم٤مء اًمثالصم٦م،

ٟمِم٠م ذم طمْمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل  وًملم. وقم٤مٟمك اعمّم٤مئ٥م واعمِم٘م٤مت ذم أول أُمر اإلؾمالم.إ

ٟم٤مم قمغم ومراش رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  ضم٤مء ذم يمت٥م اًمًػمة: قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمج٤مٟم٥م ُمّم٤مهرشمف،

وؿمٝمد  وؾمٚمؿ ًمٞمٚم٦م اهلجرة، وويمؾ إًمٞمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ردَّ إُم٤مٟم٤مت إمم أهٚمٝم٤م.

ؾمٞمتؿ ومتحٝم٤م  -آظمر ىمالع ظمٞمؼم -«ىمٛمقس»  اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٠من ىمٚمٕم٦م وسمنم اعمِم٤مهد،

وهق  يمًم أٟمف يمت٥م اًمقطمل ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وؿمٝمد سمٞمٕم٦م اًمروقان. قمغم يده،



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وأُِمَر قمكم  ريض اهلل  هـ،سمٙمر ريض اهلل قمٜمف إُم٤مرة احل٩م قم٤مم  ُوزمِّ أسمق ُمـ اًمٕمنمة اعمٌنمة سم٤مجلٜم٦م،

وشمنمف سمتٛمريض رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ُمروف اًمذي ُم٤مت  ن احلؼ،قمٜمف سم٢مقمال

ًمٚمِمٞمخ حمٛمد  ،)ًمالؾمتزادة ُمٜمف راضمع: ؾمػمة قمكم اعمرشم٣ميمًم ؿم٤مرك ذم همًؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. ومٞمف.

 (. -0ص ٟم٤مومع،

ًمققمد وم٢مهن٤م شمتْمٛمـ ا ا إمم آي٦م اًمتٛمٙملم،وقمكم ريض اهلل قمٜمف ُمـ اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ ٟمٔمرً 

 من خن ٹٱٹٱُّٱ وقمكم ريض اهلل قمٜمف ُمـ اعمٝم٤مضمريـ، ًمٚمخٚمٗم٤مء اعمٝم٤مضمريـ سمتٛمٙملم اًمديـ،
 ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن
 نت مت  زت رت يب نبىب مب زب رب ىئيئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
 ىك  لكمك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت
 (٧١ – ٧١احلج/ ) َّ ىل مل يك

 رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ُمقوع آظمر:
 نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ
(٧٧انلَر/ ) َّيت ىت

وإن شمقىمٗم٧م اًمٗمتقطم٤مت  سمٜم٤مء قمٚمٞمف ظمالوم٦ُم قمكم ريض اهلل قمٜمف ظمالوم٦م راؿمدة قم٤مًمٞم٦م.

وًمٙمـ ُمت٤مسمٕم٦م اخلقارج، واًمّمٚمح اًمذي اٟمٕم٘مد سمٞمٜمف وسملم ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل  اإلؾمالُمٞم٦م ذم قمٝمده،

وأُم٤م  ٤م ختْمع ًمٕمكم ريض اهلل قمٜمف،اًمٕمراق وُم٤م طمقهل شمْمٛمـ إُمقر اًمت٤مًمٞم٦م: هـ،0قمٜمف قم٤مم 

 ويتجٜم٥م اًم٘مت٤مل. هيجؿ ومريؼ قمغم آظمر، ، وٓريض اهلل قمٜمفاًمِم٤مم وُم٤م طمقهل٤م ومتخْمع عمٕم٤موي٦م 

ص  )ؾمػمة قمغم اعمرشم٣م ٟم٘مال قمـ يمت٥م اًمت٤مريخ، .ويم٤من اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمف ُمـ اًمِمٝمداء هبذا اًمّمٚمح

 .) 

ريض اهلل قمٜمف؛ سمؾ طمٙمك إسمراهٞمؿ قمكم صمؿ ظمالوم٦م احلًـ ريض اهلل قمٜمف شمتٛم٦م خلالوم٦م قمكم 

وؾمٚمََّؿ  ٤م ريض اهلل قمٜمف اؾمتخٚمػ سمٕمده احلًـ ريض اهلل قمٜمف،ؿمٕمقط قمـ سمٕمض اًمٙمت٥م أن قمٚمٞم  

 وم٘م٤مم سمٕمٛمؾ قمٔمٞمؿ مجع إُم٦م قمغم رصٞمػ واطمد. احلًـ اخلالوم٦م إمم ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف،

ذه اعمّم٤محل٦م سمٙمٚمًمت وأصمٜمك اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم ه وسمدأت اًمٗمتقطم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م.

وًمٕمّؾ اهلل أن ُيّمٚمِح سمف سملم ومئتلم قمٔمٞمٛمتلم ُمـ  ،ذا ؾمٞمدهإنَّ اسمٜمل » وم٘م٤مل: ؾم٤مُمٞم٦م،

 (0)صحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ:ش.اعمًٚمٛملم

 وقمغم هم٤مي٦م ُمـ اخلْمقع وآشم٤ٌمع ضمٕمؾ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمٗمري٘ملم قمٔمٞمٛملم،
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 (١١١ابلقرة/ ) َّ ني مي زي ري  ينٰى ىن نن من زن ُّٱ، يمًم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:«ُمـ اعمًٚمٛملم»

ـ أقمًمل قمكم ريض ُمِ  ىمتُؾ اخلقارج، وىمتُؾ ُمـ شمٜم٠ٌم سم٘متٚمف اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،

ومل ي٠مذن رؾمقل اهلل  اهلل قمٜمف. وعم٤م ـمٕمـ ذو اخلقيٍمة ذم ىمًٛم٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،

أين ؾمٛمٕم٧م  دٝموم٠مؿم» :ريض اهلل قمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٘متٚمف، صمؿ ىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري

وأؿمٝمد أن قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مشمٚمٝمؿ وأٟم٤م ُمٕمف،  ،رؾمقل اهلل صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

وم٠مُمر سمذًمؽ اًمرضمؾ، وم٤مًمتُِٛمس، ومُقضمد، وم٠ُميت سمف، طمتی ٟمٔمرت إًمٞمف قمٚمی ٟمٕم٧م اًمٜمٌل صٚمی اهلل 

 (0)رواه ُمًٚمؿ، رىمؿ: ش.قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمذي ٟمٕم٧م

-  :اخلالؽة اـراشدة اـعادـة 

وم٦م ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مئٛم٦م قمغم اًمٕمدل واإلٟمّم٤مف واًمت٘مقى وظمقف اهلل يم٤مٟم٧م ظمال

وسمًم أن اهلل  شمٕم٤ممم، ويم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ويمَؾ إًمٞمف يمت٤مسم٦م اًمقطمل، واًمرؾم٤مئؾ،

ومٙم٤مٟم٧م  ،(٥احلجرات/ ) َّ  ىق يف ىف ُّٱهق: شمٕم٤ممم أوٗمك قمغم اًمّمح٤مسم٦م يمٚمٝمؿ سمٚم٘م٥م ضمٚمٞمؾ،

  . ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م ظمالوم٦م راؿمدة

 «سمِم٤مرات اًمداريـ سم٤مًمّمؼم قمغم ؿمٝم٤مدة احلًلم»٤مق اًم٘م٤ميض ُمٔمٝمر طمًلم رمحف اهلل ذم ؾم
وم٘م٤مل ُمقٟٓم٤م أمحد  ُم٤م اخلالوم٦م اًمراؿمدة؟ اًمذي ىمٞمؾ ًمف: ٟمص ُمقٟٓم٤م أمحد رو٤م ظم٤من اًمؼميٚمقي،

ظمالوم٦م أيب سمٙمر اًمّمديؼ، وقمٛمر اًمٗم٤مروق، وقمثًمن اًمٖمٜمل، وُمقمم قمكم،  رو٤م ظم٤من اًمؼميٚمقي:

 ُمػم ُمٕم٤موي٦م، وقمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ريض اهلل قمٜمٝمؿ ظمالوم٦م راؿمدة.واإلُم٤مم احلًـ، و إ

 (. 0ص  ٟم٘مال قمـ سمِم٤مرات اًمداريـ، ،/)ُمٚمٗمقفم٤مت 

ُم٤م رأي٧ُم أطمًدا سمٕمد قمثًمن أىمْمی سمحؼ ُمـ » ىم٤مل ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ريض اهلل قمٜمف:

 (/)شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر․شيٕمٜمل ُمٕم٤موي٦م ،ص٤مطم٥م هذا  اًم٤ٌمب

)أٟم٤ًمب  ش.ُم٤م رأي٧ُم أطمًدا أطمؼَّ سم٤معمٚمؽ ُمـ ُمٕم٤موي٦م» اهلل قمٜمٝمًم:ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس ريض و

 (/إذاف ًمٚمٌالذري 

ظمالص٦م اًم٘مقل أن ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف طمؼ وصحٞمح٦م سمٜم٤مء قمغم إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م 

وىمد شمقؾمع ذم اعم٤ٌمطم٤مت  إٓ أهن٤م أىمؾ درضم٦م ُمـ ظمالوم٦م اخلٚمٗم٤مء اًم٤ًمسم٘ملم، ريض اهلل قمٜمٝمؿ،

قمٞم٥م ذم اًمتٗمريؼ  وٓ ذم طملم اضمتٜمٌٝم٤م اخلٚمٗم٤مء اًم٤ًمسم٘مقن، ُمرور إي٤مم،ًمْمٕمػ مهؿ اًمٜم٤مس ُمع 

 يل ىل مل ٹٱٹٱُّٱ وم٢مٟمف يتح٘مؼ سملم اعمالئٙم٦م وإٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم، سملم اعمراشم٥م،



َ قيدةَ الع َ شرحَ    00   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
(٩٧١ابلقرة/ ) َّخم حم جم

 خالؽة معاوية ريض اهلل طـه خالؽة أم مؾوؿقة: 

ٙمقن طمؼ اًمتنميع ومٞمٝم٤م يُم٦م واعمٚمقيمٞم٦م:طمٙمق اخلالوم٦م طمٙمقُم٦م ىم٤مئٛم٦م قمغم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.

ف اًمِم٤مه وزم اهلل اًمدهٚمقي رمحف اهلل اخلالوم٦م  وومٞمٝم٤م أهب٦م اعمٚمقك. ًمٚمرئٞمس أو ممثكم اًمِمٕم٥م، وقمرَّ

وإىم٤مُم٦م أريم٤من  هل اًمري٤مؾم٦م اًمٕم٤مُم٦م ذم اًمتّمدي إلىم٤مُم٦م اًمديـ سم٢مطمٞم٤مء اًمٕمٚمقم اًمديٜمٞم٦م،» سم٘مقًمف:

ًمٗمرض ًمٚمٛم٘م٤مشمٚم٦م، وإقمٓم٤مئٝمؿ وُم٤م يتٕمٚمؼ سمف ُمـ شمرشمٞم٥م اجلٞمقش وا ،واًم٘مٞم٤مم سم٤مجلٝم٤مد ،اإلؾمالم

واًمٜمٝمل قمـ  ،ورومع اعمٔم٤ممل، وإُمر سم٤معمٕمروف ،ُمـ اًمٗمٞمئ، واًم٘مٞم٤مم سم٤مًم٘مْم٤مء، وإىم٤مُم٦م احلدود

  (/)إزاًم٦م اخلٗم٤مء قمـ ظمالوم٦م اخلٚمٗم٤مء ش. قمـ اًمٜمٌل صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اعمٜمٙمر ٟمٞم٤مسم٦مً 

قمغم ومرق ظمالوم٦م سمٜمل أُمٞم٦م وظمالوم٦م سمٜمل اًمٕم٤ٌمس يمٚمٝم٤م ظمالوم٦م  وسمٜم٤مء قمغم هذا اًمتٕمريػ،

وإن  ومل شمٜمٗمذ ومٞمٝم٤م إٓ اًم٘مقاٟملم اإلؾمالُمٞم٦م، وم٘مد يم٤من دؾمتقره٤م اإلؾمالَم، سمٞمٜمٝمًم ذم اعمراشم٥م،

واطمتٚم٧م اعمٚمقيمٞم٦م ذم اعمًٚمٛملم حمؾ اخلالوم٦م طملم  وٕمػ شمٜمٗمٞمذ هذه اًم٘مقاٟملم ذم سمٕمض اًمٕمٝمقد،

قيف شمقمم اًمديٚمؿ واًمتت٤مر واعمٖمقل وهمػمهؿ احلٙمقُم٤مت قمغم خمتٚمػ اًمٌٚمدان. أُم٤م اًمديٚمؿ وآل سم

شمٕمٛمدوا شمٖمٞمػم اًم٘مقاٟملم اإلؾمالُمٞم٦م، أُم٤م اًمتت٤مر واعمٖمقل وهمػمهؿ ومٙم٤مٟمقا  ورواومض، ومٙم٤مٟمقا ؿمٞمٕم٦م،

قا ىمقاٟملم  ىمد أؾمٚمٛمقا، وىم٤مُم٧م هلؿ طمٙمقُم٤مت، إٓ أهنؿ مل يروضمقا ىمقاٟملم اإلؾمالم؛ سمؾ ُمِمَّ

صمؿ فمٝمرت سمٕمد ُمدة هذه  ومتخٚمٗم٧م اخلالوم٦م وفمٝمرت اعمٚمقيمٞم٦م، احلٙمقُم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م قمٚمٞمٝمؿ،

 ًمٚمِمٞمخ حمٛمد ٟم٤مومع(. ريض اهلل قمٜمف، ؾمػمة إُمػم ُمٕم٤موي٦م )ًمالؾمتزادة ُمٜمف راضمع: اعمٚمقيمٞم٦م.اًمّمقر ُمـ 

ٟمٕمؿ دمٚم٧م سمٕمض ُمٔم٤مهر قمز اعمٚمقك ذم قمٝمد ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف وذًمؽ ًمزرع اًمرقم٥م 

وىمد ذيمرٟم٤م ذًمؽ ذم ُمقوع آظمر وٛمـ اًمرد قمغم  واشم٘م٤مء اجلقاؾمٞمس. ،ذم ىمٚمقب اًمروم

 اإليرادات. 

 طـه إلدارة احلؽومة، واـػتوحات اإلسالمقة دم أهؾقة معاوية ريض اهلل

 طفده اـذهبي: 

اسمـ قمٛمر وقمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ » وم٘م٤مل: ذيمر اسمـ يمثػم أن ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف ظمٓم٥م،

وأدرى سميب  وًمٙمـ أرضمق أن أيمقن أٟمٗمٕمٝمؿ ًمٚمٜم٤مس ذم إدارة احلٙمؿ، اًمٕم٤مص ظمػم ُمٜمل،



َ قيدةَ الع َ شرحَ    0   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (ًمت٤مريخ، ص)أسم٤مـمٞمؾ جي٥م أن متحی ُمـ ا.»٤موظمػمهؿ ٟم٤مومٕمً  اًمٕمدو،

ىمد ىمٞمض اهلل شمٕم٤ممم ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف ًمٚمٗمتقطم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م وشمٓمٌٞمؼ اًمنميٕم٦م 

ا، ومخراؾم٤من، وشمريمًت٤من، وؾمجًت٤من، وـمؼمؾمت٤من، وؾمٛمرىمٜمد، وسمخ٤مرى اإلؾمالُمٞم٦م يمثػمً 

وومتقطم٤مت  وؾمخرت ىمٚمٕم٦م رودس وعمخ ذم أورسم٤م، وهمػمه٤م ُمـ اًمٌالد ومتح٧م ذم قمٝمده اًمذهٌل،

 اًمذهٌل.  هشمرضمع إمم قمٝمد -ذم إومري٘مٞم٤م -، وضمٚمقٓ، وىمرـم٤مضمٜم٦مسمالد إومري٘مٞم٤م، وىمػموان

صمؿ سمٕمد إرسمٕملم ص٤مر ُمٚمؽ اًمدٟمٞم٤م حت٧م طمٙمٛمف ُمـ طمدود » ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمذهٌل:

سمخ٤مری إمم ىمػموان ُمـ اعمٖمرب، وُمـ أىمّمی اًمٞمٛمـ إمم طمدود ىمًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م، وذًمؽ إىمٚمٞمؿ 

وإرُمٞمٜمٞم٦م، واًمروم، احلج٤مز، واًمٞمٛمـ، واًمِم٤مم، وُمٍم، واعمٖمرب، واًمٕمراق، واجلزيرة، 

 (/ )دول اإلؾمالم .«ووم٤مرس، وظمراؾم٤من، واجل٤ٌمل، وُم٤موراء اًمٜمٝمر

واًمٜمٝمل قمـ  ،وإُمر سم٤معمٕمروف ،يم٤مٟم٧م رؾم٤مًمتف اشم٤ٌمع اًمًٜم٦م وٟمٔمؿ اًمٕمٞمقن، وطمٗمر إهن٤مر،

 ًمٚمِمٞمخ حمٛمد ٟم٤مومع.  ريض اهلل قمٜمف، ؾمػمة إُمػم ُمٕم٤موي٦م اعمٜمٙمر. ًمالؾمتزادة ُمٜمف راضمع: 

ايات طذ أن إمارة معاوية ريض اهلل طـه ؿاكت االستدالل ببعض اـرو

 واجلواب طـفا:  ضادة مؾوؿقة،

؛ يمًم ذم يرددون قمغم رؤوس اعمٜم٤مسمر آهت٤مَم سم٠مٟمف أؾمس اعمٚمقيمٞم٦م اًمٔم٤معم٦م سمٕمد هن٤مي٦م اخلالوم٦م

 ،«قمْمقو٤م»ويّمٗمقن إُم٤مرشمف سمـ .شصمؿ يٙمقن ُمٚمًٙم٤م ،اخلالوم٦م سمٕمدي صمالصمقن ؾمٜم٦م»احلدي٨م: 
ٔم٤معم٦م. ويٕمتؼمون ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف أول ُمـ يّمدق قمٚمٞمف هذا احلٙمقُم٦م اًم وُيٛمٚمقٟمف قمغم:

 احلدي٨م. 

 اجلواب: 

 ٟم٘مقل ذم هذا احلدي٨م سم٢مجي٤مز ُم٤م يكم: 

- :ذم   اسمـ طم٤ٌمن رواه «اخلالوم٦م سمٕمدي صمالصمقن ؾمٜم٦م صمؿ شمٙمقن ُمٚمٙم٤م» هذا احلدي٨م سمٚمٗمظ

 «اًمًٜم٦م ذح»اًمٌٖمقي ذم (، و:)رىمؿ «هُمًٜمد»اسمـ اجلٕمد ذم و ،()رىمؿ: «فصحٞمح»
 «هُمًٜمد»أسمق داود اًمٓمٞم٤مًمز ذم و (،0:)رىمؿ «فُمٕمجٛم»اسمـ قم٤ًميمر ذم (، و:)رىمؿ
 «ؾمٜمٜمف»ذم  واًمؽمُمذي (،، و)رىمؿ:« هُمًٜمد»أمحد ذم  (، و0)رىمؿ:
ذح ُمِمٙمؾ »اًمٓمح٤موي ذم (، و0)رىمؿ: «اًمًٜمـ اًمٙمؼمى»اًمٜم٤ًمئل ذم  (، و)رىمؿ:



َ قيدةَ الع َ شرحَ    0   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (. )رىمؿ: «أصم٤مر

ومل يٕمتد سمف يمثػم ُمـ ٟم٤مىمدي اًمرضم٤مل:  ٘مف سمٕمْمٝمؿ،وصمَّ  ٤من،ٝمٞمد يمٚمٝم٤م ؾمٕمٞمد سمـ مجذم أؾم٤مٟمو

وىم٤مل اًمذهٌل ذم  .«ؿمٞمخ يٙمت٥م طمديثف وٓ ُيت٩م سمف» :«اجلرح واًمتٕمديؾ»وم٘م٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم 

وذم  .شوذم طمديثف قمج٤مئ٥م» وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري: .«ؿمٞمخ ٓ ُيت٩م سمف» :«اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء»

وىم٤مل . «روی قمـ ؾمٗمٞمٜم٦م أطم٤مدي٨م ٓ يروهي٤م همػمه» ٤مل ُيٞمك سمـ ُمٕملم:: ىم«هتذي٥م اًمتٝمذي٥م»

 ․«ٓ يت٤مسمع قمٚمی طمديثف» اًم٤ًمضمل:
- ،وأُم٤م اًمرواي٤مت  ىمٍمت هذه اًمرواي٦م اعمِمٙمقك ومٞمٝم٤م اخلالوم٦َم قمغم صمالصملم ؾمٜم٦م

يم٤مٟم٧م سمٜمق إهائٞمؾ »؛ ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: اًمّمحٞمح٦م ومذيمرت يمثرة اخلٚمٗم٤مء

ش. ٚمًم هٚمؽ ٟمٌل ظمٚمٗمف ٟمٌل، وأٟمف ٓ ٟمٌل سمٕمدي، وؾمٞمٙمقن ظمٚمٗم٤مء ومٞمٙمثرونيم ،شمًقؾمٝمؿ إٟمٌٞم٤مء

 (صحٞمح ُمًٚمؿ، رىمؿ:  ؛)صحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ:

ٓ يزال » وقمـ ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صٚمی اهلل  قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل: 

  ()صحٞمح ُمًٚمؿ، رىمؿ: ش.اإلؾمالم قمزيزا إمم اصمٜمل قمنم ظمٚمٞمٗم٦م

ة ىم٤مل: اٟمٓمٚم٘م٧م إمم رؾمقل اهلل صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وُمٕمل أيب وقمـ ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمر

ٜمٞمٝم٤م ش ٓ يزال هذا اًمديـ قمزيزا ُمٜمٞمٕم٤م إمم اصمٜمل قمنم ظمٚمٞمٗم٦م»ومًٛمٕمتف ي٘مقل:  وم٘م٤مل يمٚمٛم٦م صٛمَّ

 ()صحٞمح ُمًٚمؿ، رىمؿ: ش.يمٚمٝمؿ ُمـ ىمريش»اًمٜم٤مس، وم٘مٚم٧ُم ٕيب: ُم٤م ذا ىم٤مل؟ ىم٤مل: 

 تعداد اخلؾػاء االثـي طػ وترتقبفم: 

أو  ،اخلٚمٗم٤مء آصمٜمل قمنم هذا يمالم ـمقيؾ ٕهؾ اًمٕمٚمؿ، هؾ هؿ قمغم اًمتقازم وذم طمدي٨م

 ٤م؟ أو همػمهؿ أيًْم  ،وم٢من يم٤مٟمقا قمغم اًمتقازم ومٝمؾ اعمراد سمٜمق أُمٞم٦م؟ ٓ

ظمٚمٞمٗم٦م  وم٢من يم٤مٟمقا  ظمٚمٞمٗم٦م، ، أو وم٢من يم٤من اعمراد ظمٚمٗم٤مء سمٜمل أُمٞم٦م يم٤من قمددهؿ 

 ٤م وم٘مط،يقُمً  (0وىمٞمؾ: وزم اخلالوم٦م ) ٦م،ٕٟمف مل يٓمٚم٥م اخلالوم ؛ومٞمج٥م اؾمتثٜم٤مء ُمٕم٤موي٦م سمـ يزيد

مل يٌؼ إٓ اصمٜم٤م  -اًمذي اوٓمرسم٧م ظمالومتف يمثػما –وإذا اؾمتثٜمٞمٜم٤م آظمر اخلٚمٗم٤مء وهق ُمروان سمـ حمٛمد 

 قمنم ُمٜمٝمؿ. 

وإُمر اًمًٌٞمط أن اخلالوم٦م اٟمت٘مٚم٧م ُمـ أيب سمٙمر ريض اهلل قمٜمف واٟمتٝم٧م سمٕمٛمر سمـ قمٌد 

 ومٙم٤من اًمٕمدد هٙمذا:  .سمٕمد ٦م ذات ومتقطم٤متٕٟمف مل شمتح٘مؼ ظمالوم٦م ىمقي٦م ُمتٞمٜم اًمٕمزيز ُمتقاصٚم٦م؛

-.أسمق سمٙمر -.قمٛمر -.قمثًمن -.قمكم -.احلًـ  -.ُمٕم٤موي٦م -يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م .



َ قيدةَ الع َ شرحَ    0   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
-.ُمروان سمـ احلٙمؿ -.قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان 0-.اًمقًمٞمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ -  ؾمٚمٞمًمن سمـ

 قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز.  -قمٌد اعمٚمؽ. 

ومل ُيٕمدَّ ومٞمف  واؾمت٘م٤مل قم٤مضمال.، مل يٓمٚم٥م اخلالوم٦م ٕٟمف مل يرد ومٞمف ذيمر ُمٕم٤موي٦م سمـ يزيد؛

وىمد سم٤ميع قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس واًمّمح٤مسم٦م يزيد ىمٌؾ ادقم٤مئف  ٕن إُم٤مرشمف يم٤مٟم٧م حمدودة. اهلل سمـ اًمزسمػم،قمٌد

ٟمٕمؿ سم٤ميع أهؾ احلج٤مز واًمٕمراق اسمـ اًمزسمػم ريض اهلل قمٜمف سمٕمد ووم٤مة يزيد قمغم ىمقل  اخلالوم٦م.

سمـ اًمزسمػم( أهؾ هت٤مُم٦م  واحلج٤مز سم٤مؾمتثٜم٤مء قمٌداهلل سمـ : قمٌد اهلل  وم٤ٌميٕمف )أي» سمٕمض اعم١مرظملم.

 (0)اًمت٤مريخ اإلؾمالم اًمقضمٞمز، صش.قم٤ٌمس وحمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م

 ()اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل اًمقضمٞمز، صش.وقمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم ويم٤من يًٞمٓمر قمغم احلج٤مز واًمٕمراق»

ٞمح اسمـ ح)صش. وآظمر آصمٜمل قمنم ُمـ اخلٚمٗم٤مء يم٤من قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز» ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن:

 (/طم٤ٌمن 

- ٤من هذه، وىمد شمٙمقن اعمٚمقيمٞم٦م ٝمد سمـ مجٚمقيمٞم٦م ٟمٔمرا إمم رواي٦م ؾمٕمٞمويذم سمٕمض اًمٜم٤مس اعم

َـّ ذم آي٦م أظمرى  ،(٩٧٥ابلقرة/ ) َّ  مل يك ىك مك لك اك يق ُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: طمًٜم٦م، واُمت

 ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ٱُّٱ سم٤معمٚمقيمٞم٦م، وم٘م٤مل:
 ُّٱ ٤م:ل شمٕم٤ممم ذم داود اُمتٜم٤مٟمً وىم٤م (٩١املائدة/ ) َّ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري

وضمٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم طمٙمقُم٦م  (٩٧١ابلقرة/ ) َّخب حب جب  هئ مئ خئ حئ

 (١١٩ابلقرة/ ) َّخم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ؛ ؾمٚمٞمًمن ُمٚمٙم٤م

-  جيٕمؾ سمٕمض اًمٜم٤مس اعمٚمقيمٞم٦م ذم هذا احلدي٨م )واعمٚمقيمٞم٦م ُمّمٓمٚمح اظمؽمقمف ُمقٟٓم٤م

طمدصمٜم٤م أمحد سمـ ٟمي » :ذم طملم ضمٕمٚمٝم٤م سمٕمض إطم٤مدي٨م رمح٦م اعمقدودي( ٟم٤مىمّم٦م وىمٌٞمح٦م،

قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب  ،طمدصمٜم٤م ُمقؾمی سمـ أقملم :طمدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد سمـ طمٗمص اًمٜمٗمٞمكم :اًمٕمًٙمري

قمـ اسمـ  ،قمـ جم٤مهد ،قمـ ومٓمر سمـ ظمٚمٞمٗم٦م ،)واًمّمحٞمح أسمق ؿمٝم٤مب ُمقؾمی سمـ ٟم٤مومع إؾمدي(

أول هذا إُمر ٟمٌقة ورمح٦م، صمؿ يٙمقن » قم٤ٌمس ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

)رواه اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ ش. ؿ يٙمقن إُم٤مرة ورمح٦م، صمؿ يتٙم٤مدُمقن قمٚمٞمف شمٙم٤مدم احلٛمرظمالوم٦م ورمح٦م، صم

 : رضم٤مًمف صم٘م٤مت(/0وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد  .اًمٙمٌػم، رىمؿ:

ضمٕمٚم٧م هذه اًمرواي٦م اإلُم٤مرة رمح٦م سمٕمد اخلالوم٦م؛ وم٢من إُم٤مرة ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف يم٤مٟم٧م 

 يمٚمٝم٤م رمح٦م. 



َ قيدةَ الع َ شرحَ    0   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
-  رىمؿ: «ؾمٜمـ أيب داود»وذم(و ،)«ىم٤مل ؾمٕمٞمد: ىمٚم٧م » ًمٚمٌٞمٝم٘مل: «دٓئؾ اًمٜمٌقة

ًمًٗمٞمٜم٦م: إن ه١مٓء يزقمٛمقن أن قمٚمٞم ٤م مل يٙمـ سمخٚمٞمٗم٦م، ىم٤مل: يمذسم٧م أؾمت٤مه سمٜمل اًمزرىم٤مء، يٕمٜمی سمٜمل 

 .«ُمروان
أؾمت٤مه  يٕمدون ؾمٜمل قمكم، وم٘م٤مل: يمذسم٧م ٓ وم٘مٚم٧م:» (:)رىمؿ: «ُمًٜمد اًمروي٤مين»وذم 

 ش. سمٜمل اًمزرىم٤مء

إن سمٕمض اًمٜم٤مس ٓ يٕمدون ؾمٜمل » (:)رىمؿ: «ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م» وذم

 ش.  ىم٤مل: يمذسم٧م أؾمت٤مه سمٜمل اًمزرىم٤مء .قمكمٍّ 

ة واًمالًمٙم٤مئل أن ُمـ يًتثٜمل ُمـ سمٜمل أُمٞم٦م ،واًمروي٤مين ،ُمٕمٜمك رواي٤مت أيب داود ظمالوم٦ِم  ُمدَّ

ًٓ ظمالوم٦م سمٜمل أُمٞم٦م طم٘م  ، ويٕمدون ٦مقمكم ريض اهلل قمٜمف ُمـ اخلالوم٦م احل٘م يّمح أن   ُمـ ظمالومتف،٤م سمد

 ذم همػم وضمف، وسم٤مـمٌؾ. :سمؾ ُمـ أؾمت٤مهٝمؿ، أي ًمٞمس ذًمؽ ىمقهلؿ سم٠مومقاهؿ، ٟم٘مقل ومٞمٝمؿ:

 ىمٚم٧م ًمًٗمٞمٜم٦م: ٤من:ٝمد سمـ مجٞمىم٤مل ؾمٕم» ٤من:ٝمؾمٕمٞمد سمـ مجاحلنمج سمـ ٟم٤ٌمشم٦م قمـ وزاد ومٞمٝم٤م 

 ش.يزقمٛمقن أن اخلالوم٦م ومٞمٝمؿ، ىم٤مل: يمذب سمٜمق اًمزرىم٤مء، سمؾ هؿ ُمٚمقك ُمـ ذ اعمٚمقك إن سمٜمل أُمٞم٦م

وأول  ،سمؾ هؿ ُمٚمقك ُمـ ذ اعمٚمقك » وزاد اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ: ()ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، رىمؿ:

 (ٓسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، رىمؿ:  ،)اعمّمٜمػ .«اعمٚمقك ُمٕم٤موي٦م

ه٤م قمٌد اًمقارث وٓ اًمٕمقام سمـ و٦م، مل يراًمزي٤مدة ُمـ ُمٜمٙمرات احلنمج سمـ ٟم٤ٌمشموهذه 

  .، وهق صم٘مت٤من صمٌت٤منطمقؿم٥م

ـَ احلج٤مج،ٝمصمؿ إن ؾمٕمٞمد سمـ مج   ٤من ؾمٛمع هذا احلدي٨م ُمـ ؾمٗمٞمٜم٦م ريض اهلل قمٜمف زُم

ىم٤مل: ًم٘مٞمتف سمٌٓمـ  ىمٚم٧م ًمًٕمٞمد: أيـ ًم٘مٞم٧م ؾمٗمٞمٜم٦م؟» ومٞمًم يٌدو: ،أمحدوم٤مٕىمرب إمم اًمّمقاب ًمٗمظ 

ٟمخٚم٦م ذم زُمـ احلج٤مج، وم٠مىمٛم٧م قمٜمده صمًمن ًمٞم٤مل أؾم٠مًمف قمـ أطم٤مدي٨م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

 ()ُمًٜمد أمحد، حت٧م رىمؿ: .شوؾمٚمؿ

إن سمٜمل أُمٞم٦م  وم٘مٚم٧م ًمف: ىم٤مل ؾمٕمٞمد:» :«اعمّمٜمػ»واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم  ،وأُم٤م ُم٤م وراه اًمؽمُمذي

وأول اعمٚمقك  سمؾ هؿ ُمٚمقك ُمـ ذ اعمٚمقك، ،ىم٤مءيمذسمقا سمٜمق اًمزر يزقمٛمقن أن اخلالوم٦م ومٞمٝمؿ؟ ىم٤مل:

وم٢من يم٤من  وطمٙمقُمتف، ريض اهلل قمٜمف، . فم٤مهر هذا اًمٚمٗمظ آؾمتخٗم٤مف سمخالوم٦م ُمٕم٤موي٦م«ُمٕم٤موي٦م

اًمذي ؾمٛمٕم٧م ىمقل  ٤من،ٝمؾمٕمٞمد سمـ مجأو ، احلنمج هذا هق اعمراد ومٚمٞمس ذًمؽ إٓ ُمـ ظمزقمٌالت

 اعمحدصملم ومٞمف أٟمف يروي ُم٤م ٓخيٓمر سم٤ٌمل همػمه. 

( رىمؿ:) «ُمًٜمده» أمحد ذم ُم٤م أظمرضمف احلنمج قمـ ؾمٕمٞمد سمـ مجٝم٤منوُمـ ُمٜم٤ميمػم 



َ قيدةَ الع َ شرحَ    0   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ُمـ ُمٚمٙم٤من ُمٕمف»، وومٞمف: «فإٓ وىمد أٟمذر اًمدضم٤مل أُمتَ إٟمف مل يٙمـ ٟمٌل »: ٤مُمرومققمً  قمـ ؾمٗمٞمٜم٦م

 قمـ ُمٜمٝمًم واطمد آسم٤مئٝمًم، وأؾمًمء سم٠مؾمًمئٝمًم ؾمٛمٞمتٝمًم ؿمئ٧م ًمق إٟمٌٞم٤مء، ُمـ ٟمٌٞملم يِمٌٝم٤من اعمالئٙم٦م

 وأُمٞم٧م؟ أطمٞمل أًم٧ًم سمرسمٙمؿ؟ أًم٧ًم: اًمدضم٤مل ومٞم٘مقل ومتٜم٦م، وذًمؽ ؿمًمًمف، قمـ وأظمر يٛمٞمٜمف

. صدىم٧م: ًمف ومٞم٘مقل ص٤مطمٌف، إٓ اًمٜم٤مس ُمـ أطمد يًٛمٕمف ُم٤م. يمذسم٧م: اعمٚمٙملم أطمد ًمف ومٞم٘مقل

 ي١مذن ومال اعمديٜم٦م ي٠ميت طمتك يًػم صمؿ ومتٜم٦م، وذًمؽ اًمدضم٤مل، يّمدق إٟمًم ومٞمٔمٜمقن اًمٜم٤مس ومٞمًٛمٕمف

 .«أومٞمؼ قم٘م٦ٌم قمٜمد اهلل ومٞمٝمٚمٙمف اًمِم٤مم ي٠ميت طمتك يًػم صمؿ اًمرضمؾ، ذًمؽ ىمري٦م هذه: ومٞم٘مقل ومٞمٝم٤م، ًمف
ذم »وىم٤مل قم٘مٌف:  (/-) «اًمٜمٝم٤مي٦م ذم اًمٗمتـ»وأورد احلدي٨م احل٤مومظ اسمـ يمثػم ذم 

 .«ُمتٜمف همراسم٦م وٟمٙم٤مرة
وٕمٞمػ هبذه اًمًٞم٤مىم٦م، شمٗمرد سمف »وىم٤مل اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم١مط ذم شمٕمٚمٞمؼ هذا احلدي٨م: 

طمنمج سمـ ٟم٤ٌمشم٦م، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ مجٝم٤من، وىمد أؿم٤مر سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم أٟمف ي٘مع هلًم ذم أطم٤مديثٝمًم 

ىمٚمٜم٤م: وىمّم٦م » . صمؿ ىم٤مل:«همرائ٥م وُمٜم٤ميمػم، وىمد وىمع هلًم رء ُمـ هذا ذم هذا احلدي٨م يمًم ؾمٜمٌٞمٜمف

د هب٤م طمنمج قمـ ؾمٕمٞمد سمـ مجٝم٤من، ومل ٟم٘مػ هلًم قمغم ُمت٤مسمٕم٦م أو ؿم٤مهد، ومال يٕمتؼم سمًم اعمٚمٙملم شمٗمر

٤م، وىمد صح قمـ اًمٜمٌل ويمذًمؽ ىمّم٦م هالك اًمدضم٤مل قمٜمد قم٘م٦ٌم أومٞمؼ شمٗمردا هب٤م أيًْم  شمٗمردا سمف.

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن هاليمف ؾمقف يٙمقن سم٤ٌمن ًمد ي٘متٚمف قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم، وىمد ؾمٚمػ قمـ 

 .«(صحٞمح سمرىمؿ )اًمٜمقاس سمـ ؾمٛمٕم٤من سمًٜمد 
اًمذي ىم٤مل ومٞمف  -٤منٝمص٤مطم٥م ؾمٕمٞمد سمـ مج– ـ ٟم٤ٌمشم٦مورواي٦م اًمؽمُمذي قمـ طمنمج سم

شمٕم٤مرض ُم٤م رواه  ،«ُيت٩م سمف يٙمت٥م طمديثف وٓ» ، وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ ومٞمف:«ًمٞمس سم٤مًم٘مقي» اًمٜم٤ًمئل:

قمـ قمٌد اًمقارث سمـ ؾمٕمٞمد، وقمـ اًمٕمقام سمـ  وهمػمهؿ ،واًمالًمٙم٤مئل ،واًمٌٞمٝم٘مل ،داود أسمق

 ، ومٚمٞم٧ًم ُم٘مٌقًم٦م. طمقؿم٥م، ومه٤م صم٘مت٤من صمٌت٤من

شم٘مري٥م » ىم٤مل احل٤مومظ ومٞمف ذم )صم٘م٦م صم٧ٌم، يمًم داود قمـ قمٌد اًمقارث سمـ ؾمٕمٞمد روى أسمق

. )رىمؿ:.«ظمالوم٦م اًمٜمٌقة صمالصمقن ؾمٜم٦م، صمؿ ي١ميت اهلل اعمٚمؽ أو ُمٚمٙمف ُمـ يِم٤مء» سمٚمٗمظ: («اًمتٝمذي٥م

 (/ودٓئؾ اًمٜمٌقة ًمٚمٌٞمٝم٘مل 

 ىم٤مل ومٞمف احل٤مومظ ذم) ٤م اًمٕمقام سمـ طمقؿم٥م٤من هذا أيًْم ٝمد سمـ مجوروى طمدي٨م ؾمٕمٞم

ظمالوم٦م اًمٜمٌقة صمالصمقن ؾمٜم٦م، صمؿ ي١ميت اهلل اعمٚمؽ » سمٚمٗمظ: («وم٤موؾصم٧ٌم صم٘م٦م » :«شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م»

؛ آقمت٘م٤مد ًمٚمٌٞمٝم٘مل ؛ اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين، رىمؿ:)ؾمٜمـ أيب داود، رىمؿ:.«ُمـ يِم٤مء، أو ُمٚمٙمف ُمـ يِم٤مء

/و ،0:وُمثٚمف ذم اعمًتدرك ًمٚمح٤ميمؿ، رىمؿ .) 
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ريؼ قمٌد اًمقارث واًمٕمقام سمـ طمقؿم٥م أن ؾمٗمٞمٜم٦م روى أسمقداود واًمٌٞمٝم٘مل وهمػممه٤م ُمـ ـم

وٟم٤مل ُمـ ظمالوم٦م سمٜمل أُمٞم٦م يمٚمٝم٤م ذم  .ظم٤مًمػ اًمٗمئ٦م اًمتل اؾمتخٗم٧م سمخالوم٦م قمكم ريض اهلل قمٜمف

ذم طملم يم٤مٟم٧م ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف سمٕمد اًمّمٚمح ُمع احلًـ ريض اهلل  رواي٦م طمنمج،

ىمد  -شمقذم قمغم قمٝمد احلج٤مج اًمذي–اشمٗم٘مقا وأمجٕمقا قمٚمٞمٝم٤م، ويم٤من ؾمٗمٞمٜم٦م ريض اهلل قمٜمف  مم٤م قمٜمف

 وأطمٌف.  ،سم٤ميع ُمٕم٤موي٦م

وسطم٧م رواي٦م أيب داود واًمٌٞمٝم٘مل وهمػممه٤م سم٠من اعمراد سم٤مخلالوم٦م صمالصمقن ؾمٜم٦م: اخلالوم٦م 

قمغم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م  ُمٕم٤موي٦م واخلٚمٗم٤مء سمٕمده ظمالوم٦ًم ىم٤مئٛم٦مً  ظمالوم٦مويم٤مٟم٧م  قمغم ُمٜمٝم٤مج اًمٜمٌقة.

خلالوم٦م ذات اًمثالصملم ؾمٜم٦م قمغم ُمٜمٝم٤مج واًمٕمدل، إٓ أهنؿ أقمقزهؿ اًم٤ًٌمـم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م قمٚمٞمٝم٤م ا

 اًمٜمٌقة. 

 ذم قمداد  -سمٜم٤مء قمغم هذا اًمراوي اعمتٙمٚمؿ ومٞمف–ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف  ظمالوم٦م. ًمق ضمٕمٚمٜم٤م

مل يٙمـ ُمٕمٜم٤مه إٓ أن طمٙمقُمتف دمغم ومٞمٝم٤م رء ُمـ قمز اًمًٚمٓم٤من وأهبتف عمج٤مورشمف اًمروم،  اعمٚمقيمٞم٦م،

مم٤م مل يٙمـ قمٚمٞمف اخلٚمٗم٤مء  ف ريض اهلل قمٜمف،و ذًمؽ ًمػمقم٥م سمف اًمروم واًمقومقد اًم٘م٤مدُم٦م ُمٜمٝمؿ إًمٞم

 اًمراؿمدون اًم٤ًمسم٘مقن قمٚمٞمف. 

عم٤م ىمدم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اًمِم٤مم شمٚم٘م٤مه ُمٕم٤موي٦م » :«اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم ذم 

 !ذم ُمقيم٥م قمٔمٞمؿ، ومٚمًم دٟم٤م ُمـ قمٛمر ىم٤مل ًمف: أٟم٧م ص٤مطم٥م اعمقيم٥م؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم

ل ُمـ ـمقل وىمقف ذوي احل٤مضم٤مت سم٤ٌمسمؽ؟ ىم٤مل: هق ُم٤م سمٚمٖمؽ ُمـ ىم٤مل: هذا طم٤مًمؽ ُمع ُم٤م سمٚمٖمٜم

ي٤م أُمػم  َؿ شمٗمٕمؾ هذا؟ ًم٘مد مهٛم٧م أن آُمرك سم٤معمٌم طم٤مومًٞم٤م إمم سمالد احلج٤مز، ىم٤مل:ـذًمؽ. ىم٤مل: وًمِ 

إٟم٤م سم٠مرض ضمقاؾمٞمس اًمٕمدو ومٞمٝم٤م يمثػمة، ومٞمج٥م أن ٟمٔمٝمر ُمـ قمز اًمًٚمٓم٤من ُم٤م يٙمقن  !اعم١مُمٜملم

آُمرك  ٓ وإن هنٞمتٜمل اٟمتٝمٞم٧م...، ىم٤مل: ٢من أُمرشمٜمل ومٕمٚم٧م،وم ومٞمف قِمز  ًمإلؾمالم وأهٚمف ويرهٌٝمؿ سمف،

، شمرمج٦م ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من(/)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مهٞم٦م  ش.وٓ أهن٤مك
 رىمؿ: «اًمًٜمـ اًمٙمؼمى»ذم  «اًمٕمْمقض». ضم٤مءت ًمٗمٔم٦م(ًمٚمٌٞمٝم٘مل0،) أيب  وُمًٜمد

اح وُمٕم٤مذ سمـ قمـ أيب قمٌٞمدة سمـ اجلر (:/) ٓسمـ قمٌد اًمؼم «اًمتٛمٝمٞمد»(، ويٕمغم )رىمؿ

ضمٌؾ ريض اهلل قمٜمٝمًم قمـ اًمٜمٌل صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن اهلل قمز وضمؾ سمدأ هذا إُمر ٟمٌقًة 

ا وطمرسم٦ًم ووم٤ًمًدا ذم  ـٌ قُمتُق  ـٌ ُُمٚمًٙم٤م قَمُْمقًو٤م، صمؿ يم٤مئ ـٌ ظمالوم٦ًم ورمح٦ًم، صمؿ يم٤مئ ورمح٦ًم صمؿ يم٤مئ

 ش.إُم٦م...
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صدوق اظمتٚمط ضمدا » :«شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م» ىم٤مل ومٞمف ذم ومٞمف اًمٚمٞم٨م سمـ أيب ؾمٚمٞمؿ ُمؽموك،

 ش.ومل يتٛمٞمز طمديثف ومؽُمك

شمريمف اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٚمٞمؿ  .«ظمالوم٦م ورمح٦م» سمٕمد:« إُم٤مرة ورمح٦م» اي٦م صحٞمح٦م ًمٚمٓمؼماينوذم ر

 اًمْمٕمٞمػ واعمؽموك . زدٟم٤مه، وهق يتٜم٤مول طمٙمقُم٦م ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف. 

ُمـ اًمٗمروق سملم اخلالوم٦م اًمراؿمدة قمغم ُمٜمٝم٤مج اًمٜمٌقة، وُم٤م سمٕمده٤م ُمـ اخلالوم٦م ذم وقء 

 ُم٤م يكم:  اًمٌٞم٤من اًم٤ًمسمؼ،

 واخلالؽة بعدها:  ،اـػرق بع اخلالؽة اـراشدة طذ مـفاج اــبوة

- ،ومل  يم٤من اخلٚمٞمٗم٦م ذم اخلالوم٦م اًمراؿمدة قمغم ُمٜمٝم٤مج اًمٜمٌقة يٕمٞمش طمٞم٤مة سمًٞمٓم٦م ًمٚمٖم٤مي٦م

 يًتٛمر ذًمؽ ومٞمًم سمٕمد.

-  ذًمؽ ومٞمًم ومل يًتٛمر  ٤م،مل يدظمروا اعم٤مل ٕٟمٗمًٝمؿ؛ سمؾ مل يدظمروا ُم٤مل سمٞم٧م اعم٤مل أيًْم

 سمٕمد. 

- ،اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمدون ذم اخلالوم٦م اًمراؿمدة قمغم ُمٜمٝم٤مج اًمٜمٌقة ُمٌنمون سم٤مجلٜم٦م ساطم٦ًم 

 وُمـ اًم٤ًمسم٘ملم إوًملم ُمـ اعمٝم٤مضمريـ. 

-  ًٌمل يًتٛمر ًمٙمـ ٤م ًمف، مل يًتخٚمػ أطمد ُمـ اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ ذم اخلالوم٦م اًمراؿمدة ىمري

 ومٞمًم سمٕمد ًمٚمٔمروف وإوو٤مع.  اًمٓمريؼ ذًمؽ

- صمؿ ُم٧ًم احل٤مضم٦م إًمٞمف ومٞمًم  ذ أطمد ُمـ اخلٚمٗم٤مء ذم اخلالوم٦م اًمراؿمدة طم٤مرؾًم٤م ًمٜمٗمًف،مل يتخ

 سمٕمد ًمٚمٔمروف واحل٤مٓت. 

 : «اخلالؽة بعدي ثالثون سـة» رشح جديد ـؼوـه:
 «صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن»وذم  ،«اخلالوم٦م ذم أُمتل صمالصمقن ؾمٜم٦م» سمٚمٗمظ: «اًمؽمُمذي ؾمٜمـ» ذم

احلدي٨م ومٞمف يمالم ٕضمؾ  اًمٜمٔمر قمـ أن . وسمٖمض«اخلالوم٦م سمٕمدي صمالصمقن ؾمٜم٦م» وهمػمه سمٚمٗمظ:

وسمٖمض اًمٜمٔمر قمـ أن مجٝمقر أهؾ  وىمد اـمٚمع قمٚمٞمف اًم٘م٤مرئ، ،٤من وطمنمج سمـ ٟم٤ٌمشم٦مٝمؾمٕمٞمد سمـ مج

 خيٓمر سم٤ٌمل هذا اًمٕمٌد أن ىمقًمف: اًمٕمٚمؿ يٛمددون اخلالوم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م إمم احلًـ ريض اهلل قمٜمف،

ٞم٤مة ُمدٟمٞم٦م اؾمتٛمرت وسمٕمد هجرشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طم .«سمٕمد هجريت» حمٛمقل قمغم «سمٕمدي»

واصمٜم٤م  وقمنم ؾمٜمقات ظمالوم٦م قمٛمر ريض اهلل قمٜمف، وؾمٜمت٤من ظمالوم٦م أيب سمٙمر اًمّمديؼ، قمنم ؾمٜملم،
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وٟمًتثٜمل ُمٜمٝم٤م أرسمع ؾمٜمقات إمم همزوة  (ؾمٜم٦م،٤م ظمالوم٦م قمثًمن ريض اهلل قمٜمف ومٙم٤مٟم٧م )قمنم قم٤مُمً 

اًمٜمٌل  وىم٤مل ٕن اإلُم٤مرة واحلٙمقُم٦م يم٤مٟم٧م وٕمٞمٗم٦م إمم همزوة اخلٜمدق، هـ،هـ أو اخلٜمدق ؾمٜم٦م 

ٟمحـ ٟمًػم  أن ٟمٖمزوهؿ وٓ يٖمزوٟمٜم٤م،» :إطمزاب صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕمد همزوة

  (.0)صحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ:.شإًمٞمٝمؿ

واٟمتنم  اخلالوم٦م اًمتل يٙمقن اعمًٚمٛمقن ومٞمٝم٤م يم٤مًمٌٜمٞم٤من اعمرصقص، ومٙم٤من ُمٕمٜمك احلدي٨م:

يذوب اعمٚمح ذم ٤م يمًم ٤م وهمْمًٌ ويذوب ومٞمٝم٤م أقمداء اإلؾمالم همٞمٔمً  اإلؾمالم، وشمًتٛمر اًمٗمتقطم٤مت،

 صمؿ يٕم٘مٌٝم٤م ىمت٤مل ومٞمًم سمٞمٜمٝمؿ وشمتقىمػ اًمٗمتقطم٤مت ًمدؾم٤مئس إقمداء.  صمالصمقن ؾمٜم٦م، اعم٤مء،

 وهذا اعمٕمٜمك اًمذي محٚم٧م احلدي٨م قمٚمٞمف يِمٝمد ًمف ىمرائـ، هل ُم٤م يكم: 

- :أو ُمٚمٙمف ُمـ  ،صمؿ ي١ميت اهلل اعمٚمؽ ظمالوم٦م اًمٜمٌقة صمالصمقن ؾمٜم٦م،» ذم أيب داود سمٚمٗمظ

 .«يِم٤مء
همػم أن  ومدل قمغم أن هذه اخلالوم٦م شمِمٛمؾ زُمـ اًمٜمٌقة، احلدي٨م سم٤مًمٜمٌقة،اىمؽمٟم٧م اخلالوم٦م ذم 

وأُم٤م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمدون  اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من ظمٚمٞمٗم٦م اهلل شمٕم٤ممم ذم شمٜمٗمٞمذ إطمٙم٤مم،

٤م، أو وومؼ أو ُأـْمٚمَِ٘م٧ِم اخلالوم٦م قمغم ُم٤م سمٕمد اهلجرة شمٖمٚمٞمًٌ  ،ومخٚمٗم٤مء رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

  .«ر طمٙمؿ اًمٙمؾًمأليمث » ىم٤مقمدة
إىم٤مُم٦م احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمتٜمٗمٞمذ  أو ٟم٘مقل: .ُمٕمٜمك اخلالوم٦م: اًمرئ٤مؾم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمديـ

 وطمٗمظ احل٘مقق اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م واحلٞمقاٟمٞم٦م. ،إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م

- ،ٌَِّ٘م٧م إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م، وشمقومرت  سمًم أن اهلجرة ىم٤مُم٧م هب٤م احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وـُم

يمًم أن اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل  .«اخلالوم٦م سمٕمد هجريت» ومرص شمٜمٗمٞمذ اإلؾمالم، وم٤مٕطمرى أن ٟم٘مقل:

   وٕن اهلجرة اإلؾمالُمٞم٦م أؾم٤مس احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م. ُمٌدؤه اهلجرة اًمٜمٌقي٦م إمم اعمديٜم٦م،

- :يمٜم٤م ٟمخػم سملم اًمٜم٤مس ذم زُمـ اًمٜمٌل » روى اًمٌخ٤مري قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمًم

. شقمثًمن سمـ قمٗم٤من ريض اهلل قمٜمٝمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٜمخػم أسم٤م سمٙمر، صمؿ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، صمؿ

 ()رىمؿ: 

ٟمٗم٤موؾ  صمؿ ٟمؽمك أصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ٓ» وذم رواي٦م أظمرى سمٕمده٤م:

 ()صحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ:.ش سمٞمٜمٝمؿ

)ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ًمإلُم٤مم ش.ومال يٜمٙمره ،ومٞمٌٚمغ ذًمؽ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ» وذم رواي٦م:

 (أمحد سمـ طمٜمٌؾ، رىمؿ:



َ قيدةَ الع َ شرحَ    0   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
٤م شم١ميد أن اخلالوم٦م ذات اًمثالصملم ؾمٜم٦م أريد هب٤م اخلالوم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م اعمتٗمؼ هذه اًمرواي٦م أيًْم 

قمٚمٞمٝم٤م، اعمحٙمٛم٦م اًمتل اٟمتٝم٧م سمٛم٘متؾ قمثًمن ريض اهلل قمٜمف. صمؿ اؾمتٛمرت اخلالوم٦م اًمراؿمدة إٓ أهن٤م 

 سمؾ شمٓمرق إًمٞمٝم٤م اخلالف واًمِم٘م٤مق سمٕمض اعمدة.  مل شمٙمـ قمغم ذروة اخلالوم٦م،

- ُمذي وهمػممه٤م قمـ أيب سمٙمرة، أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل روى أسمق داود واًمؽم

يم٠من ُمٞمزاٟم٤م ٟمزل ُمـ اًمًًمء ومقزٟم٧م  وم٘م٤مل رضمؾ: أٟم٤م، رأي٧ُم  شُمـ رأى ُمٜمٙمؿ رؤي٤م؟» ذات يقم:

ومرضمح٧م أٟم٧م سم٠ميب سمٙمر، ووزن قمٛمر وأسمق سمٙمر، ومرضمح أسمق سمٙمر، و وزن قمٛمر  ،أٟم٧م وأسمق سمٙمر

اًمٙمراهٞم٦م ذم وضمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  صمؿ رومع اعمٞمزان، ومرأيٜم٤م ،وقمثًمن، ومرضمح قمٛمر

 . «وؾمٚمؿ
وًم٘مد ضم٤مء ىمتٚم٦ُم قمثًمن ريض اهلل قمٜمف سمِٔمٚمٍؿ ُيدُمع  اعمٞمزان قمالُم٦م قمغم اًمٕمدل واإلٟمّم٤مف،

ورضب اعمًٚمٛمقن سمٕمْمٝمؿ  صمؿ راضم٧م ؾمقق اًم٘مت٤مل ذم اعمًٚمٛملم ًمدؾم٤مئس اعمتآُمريـ، اًمٕملم،

 رىم٤مب سمٕمض. 

- سمًٜمد صحٞمح قمـ صمًمُم٦م سمـ قمدي اًم٘مرر  «اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم» روى اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم

د اًمٞمقم ٟمزقم٧م اخلالوم٦م ُمـ أُم٦م حم صمؿ ىم٤مل: ،ريض اهلل قمٜمف: عم٤م ضم٤مءه ىَمْتُؾ قمثًمن سمٙمك وم٠مـم٤مل ٛمَّ

 (/)اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.  اهللصغم

- :أول هذا إُمر ٟمٌقة ورمح٦م، صمؿ يٙمقن » ومم٤م ي١ميد شمقضمٞمف اًمٕمٌد اًمْمٕمٞمػ طمدي٨م

رضم٤مًمف صم٘م٤مت. هلٞمثٛمل: . ىم٤مل ا//)اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين ....ش٤م ورمح٦مً ٙمقن ُمٚمٙمً ظمالوم٦م ورمح٦م، صمؿ ي

 (/0جمٛمع اًمزوائد 

ظمالوم٦م » أيب داود سمٚمٗمظؾمٜمـ وذم  .«ٟمٌقة ورمح٦م» سمٕمد «ظمالوم٦م ورمح٦م»ذيمر هذا احلدي٨م 

ؾمٜم٦م هذه  و دل طمدي٨م أيب داود قمغم أن صمالصملم ومَ٘مَرَن اخلالوم٦م سم٤مًمٜمٌقة. ،شاًمٜمٌقة صمالصمقن ؾمٜم٦م

  يِمٛمؾ اهلجرة واخلالوم٦م يمٚمتٞمٝمًم. واهلل أقمٚمؿ.

سمدر اًمٚمٞم٤مزم ذح سمدء »ُمـ  اًمٌٞم٧م رىمؿ  ًمالؾمتزادة ُمـ شمٗم٤مصٞمؾ هذا احلدي٨م راضمع:

 . «إُم٤مزم
 : «اخلالؽة بعدي ثالثون سـة» ـؼوـه: آخررشح 
ـ يِم٤مء، ظمالوم٦م اًمٜمٌقة صمالصمقن ؾمٜم٦م، صمؿ ي١ميت اهلل اعمٚمؽ ُم»٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ىم

اخلالوم٦م سمٕمدي صمالصمقن »وىم٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم:  .()ؾمٜمـ أيب داود، رىمؿ:.«أو ُمٚمٙمف ُمـ يِم٤مء



َ قيدةَ الع َ شرحَ    0   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 واخلالوم٦م اًمرئ٤مؾم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمتٜمٗمٞمذ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م.  .«ؾمٜم٦م

سمٕمد فمٝمقر »إومم أن ينمح هذا احلدي٨م سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اًمٙمالم ذم إؾمٜم٤مده سمـ  :ومٜم٘مقل

وؾمٚمؿ  فٞم احلدي٨م أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚميمًم ورد ذم ،وذًمؽ يم٤من سمٕمد اخلٜمدق ،«ٚمٌتل وىمقيتهم

)صحٞمح اًمٌخ٤مري،  ش.أن ٟمٖمزوهؿ وٓ يٖمزوٟمٜم٤م، ٟمحـ ٟمًػم إًمٞمٝمؿ»إطمزاب: سمٕمد اٟمتٝم٤مء  ىم٤مل

 .(0رىمؿ:

وقمـ قم٤مئِم٦م: أن ؾمٕمدا )أي: سمـ ُمٕم٤مذ( ىم٤مل: اًمٚمٝمؿ إٟمؽ شمٕمٚمؿ أٟمف ًمٞمس أطمد أطم٥م إزمَّ أن 

هؿ ومٞمؽ، ُمـ ىمقم يمذسمقا رؾمقًمؽ وأظمرضمقه، اًمٚمٝمؿ وم٢مين أفمـ أٟمؽ ىمد ووٕم٧م احلرب أضم٤مهد

سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ، وم٢من يم٤من سم٘مل ُمـ طمرب ىمريش رء وم٠مسم٘مٜمل ًمف، طمتك أضم٤مهدهؿ ومٞمؽ، وإن يمٜم٧م 

ٌَّتِف ومٚمؿ َيُرقْمٝمؿ، وذم اعمًجد  ووٕم٧م احلرب وم٤مومُجره٤م واضمٕمؾ ُمقشمتل ومٞمٝم٤م، وم٤مٟمٗمجرت ُمـ ًَم

م يًٞمؾ إًمٞمٝمؿ، وم٘م٤مًمقا: ي٤م أهؾ اخلٞمٛم٦م، ُم٤م هذا اًمذي ي٠مشمٞمٜم٤م ُمـ ظمٞمٛم٦م ُمـ سمٜمل هِمٗم٤مر، إٓ اًمد

 (.)صحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ: .«ىمٌٚمٙمؿ؟ وم٢مذا ؾمٕمد يٖمذو ضمرطمف دًُم٤م، ومًمت ُمٜمٝم٤م ريض اهلل قمٜمف

يمًم طمٙمك  ،وهمزوة اخلٜمدق وىمٕم٧م ؾمٜم٦م أرسمع ،اخلٜمدق ومٕمٚمؿ أن فمٝمقر اًمٖمٚم٦ٌم يم٤من سمٕمد

٦ٌم. ومٚمق قمددٟم٤م ُمـ اخلٜمدق إمم آظمر ظمالوم٦م سمـ قم٘م كاًمٌخ٤مري ذم شمرمج٦م سم٤مسمف قمـ ُمقؾم اإلُم٤مم

ف ٞموم٧ًم ؾمٜمقات إمم ووم٤مة اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚم ،٤مقمثًمن ريض اهلل قمٜمف يم٤مٟم٧م اعمدة صمالصملم ؾمٜم٦م شم٘مريًٌ 

ؾمٜمت٤من سمحذف اًمٙمن، وُمدة ظمالوم٦م قمٛمر ريض اهلل  وُمدة ظمالوم٦م أيب سمٙمر ريض اهلل قمٜمف ،وؾمٚمؿ

وسم٤مٟمتٝم٤مء  . قمٜمف اصمٜمت٤م قمنمة ؾمٜم٦مظمالوم٦م قمثًمن ريض اهلل وُمدة ،قمٜمف قمنم ؾمٜمقات سمحذف اًمٙمن

ظمالوم٦م قمثًمن ريض اهلل قمٜمف اٟمتٝم٧م اخلالوم٦م اًم٘مقي٦م اعمتحدة اًمٖمػم اعمتٜم٤مزقم٦م اًمتك مل يت٘م٤مشمؾ ومٞمٝم٤م 

صمؿ سمٕمد  ،اعمًٚمٛمقن ومٞمًم سمٞمٜمٝمؿ، وسمٕمد ؿمٝم٤مدة قمثًمن ريض اهلل قمٜمف شمقىمٗم٧م اًمٗمتقطم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

رى ؾمٞمؾ اًمٗمتقطم٤مت ذم أيمٜم٤مف قمٜمف ُمع ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف ضم ُمّم٤محل٦م احلًـ ريض اهلل

 إرض.

أن صمًمُم٦م سمـ قمدي اًم٘مرر عم٤م وصؾ إًمٞمف  «اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم»ويِمٝمد هلذا اًمت٠مويؾ ُم٤م ورد ذم 

اًمٞمقم ٟمزقم٧م اخلالوم٦م ُمـ أُم٦م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف »ا صمؿ ىم٤مل : ظمؼم ؿمٝم٤مدة قمثًمن سمٙمك يمثػمً 

 .(/اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ).«ٚمؿؾمو

 رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن اعمٞمزان اًمذي ويِمٝمد ًمف ُم٤م ورد ذم رؤي٤م ىمّم٧م قمغم

وزن سمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمع أيب سمٙمر ورضمح اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، صمؿ وزن أسمق 

ومحزن اًمٜمٌل  ،صمؿ رومع اعمٞمزان ،سمٙمر، صمؿ وزن قمٛمر وقمثًمن ومرضمح قمٛمر سمٙمر وقمٛمر ورضمح أسمق



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
رت هذه اًمرؤي٤م إمم قمٝمد آومؽماق ٤موم٠مؿم (.ىمؿ:)ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، رؤي٤م.اًمر هوؾمٚمؿ هبذٞمف صغم اهلل قمٚم

 سمٕمد ؿمٝم٤مدة قمثًمن ريض اهلل قمٜمف، واٟمتٝم٤مء ظمالوم٦م اعمنة واًمٗمرح سمِمٝم٤مدشمف.  نواحلز

 ٝم٤م سمٕمد ووم٤مة اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.ئيدل قمغم سمد «اخلالوم٦م سمٕمدي» :وإن ىم٤مل ىم٤مئؾ

 زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ُّٱ:اًمقوم٤مة، يمًم ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ٤م ومٞمًم سمٕمدًمٞمس ٟمّم   «سمٕمدي»ىمٚمٜم٤م: 
 (٧١ابلقرة/ ) َّ  زب رب يئ ىئ نئ مئ

 واخت٤مذ اًمٕمجؾ مل يٙمـ سمٕمد ووم٤مة ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم، سمؾ سمٕمد ذه٤مسمف إمم ُمٞم٘م٤مت اًمٓمقر.

 زن رن مم ام يل  ىل  ُّٱ قمـ إظمقة يقؾمػ قمٚمٞمف اًمًالم: شمٕم٤ممم طمٙم٤مي٦م وىم٤مل اهلل
َسف/ ) َّ مي زي ري  ٰى ين ىن نن من  (٧ي

 وهق همػم اًم٘متؾ.  ،ؿم٤مُمؾ ًمٚمٓمرح «ُمـ سمٕمده»ـ وم

وذيمر ؿمٕمٞم٥م قمٚمٞمف اًمًالم ومٞمًم ( ١١١األعراف/ ) َّ خص حص مس خس حس ٱُّٱ وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:

ومال يّمح  ،ر ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالمٝمإن ؿمٕمٞم٤ٌم قمٚمٞمف اًمًالم يم٤من ص :ـ ىم٤مًمقايوأيمثر اعمٗمن ،ىمٌؾ

 قن ُمٕمٜمك ُمـ سمٕمدهؿ ُمـ سمٕمد ووم٤مة ؿمٕمٞم٥م ومٛمٕمٜم٤مه ُمـ سمٕمد ٟمٌقهتؿ. واهلل أقمٚمؿ.ٙمي نأ

 بلكه َؼرر سـَة اـتؾبقة، واجلواب طـه:  طـهريض اهلل  اـطعن دم معاوية

ح اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين وهمػمه قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم، ، وصحَّ «ؾمٜمٜمف»روى اًمٜم٤ًمئل ذم  إيراد:

خي٤مومقن ُمـ  ىمٚم٧م: شُم٤م زم ٓ أؾمٛمع اًمٜم٤مس يٚمٌقن؟»يمٜم٧م ُمع اسمـ قم٤ٌمس، سمٕمروم٤مت، وم٘م٤مل: ىم٤مل:

وم٢مهنؿ ىمد شمريمقا  .ًمٌٞمؽًمٌٞمؽ اًمٚمٝمؿ ًمٌٞمؽ، » ومخرج اسمـ قم٤ٌمس، ُمـ ومًٓم٤مـمف، وم٘م٤مل: ُمٕم٤موي٦م،

 ش. اًمًٜم٦م ُمـ سمٖمض قمكم

، واسمـ «ؾمٜمٜمف»روى هذا احلدي٨م اًمٜم٤ًمئل ذم سم٤مب اًمتٚمٌٞم٦م سمٕمروم٦م ُمـ  اجلواب طـه:

إطم٤مدي٨م » واعم٘مدد ذم (،0)رىمؿ: «اعمًتدرك»واحل٤ميمؿ ذم  (،0ظمزيٛم٦م )رىمؿ:

 قمـ اًمٜم٤ًمئل.  «اعمخت٤مرة

ويمٞمػ شم٘مٌؾ  وهق ُمـ همالة اًمِمٞمٕم٦م، ،ذم أؾم٤مٟمٞمد هذه اًمرواي٤مت ظم٤مًمد سمـ خمٚمد اًم٘مٓمقاين

 رواي٦م همالة اًمِمٞمٕم٦م ذم ذم ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف؟ واًمرواي٤مت ُمع أؾم٤مٟمٞمده٤م ومٞمًم يكم: 

أظمؼمٟم٤م أمحد سمـ قمثًمن سمـ طمٙمٞمؿ إودي، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ظم٤مًمد سمـ خمٚمد، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمكم 

٧م ُمع يمٜم سمـ ص٤مًمح، قمـ ُمٞمنة سمـ طمٌٞم٥م، قمـ اعمٜمٝم٤مل سمـ قمٛمرو، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم، ىم٤مل:

ىمٚم٧م: خي٤مومقن ُمـ ُمٕم٤موي٦م، ومخرج ش ُم٤م زم ٓ أؾمٛمع اًمٜم٤مس يٚمٌقن؟» اسمـ قم٤ٌمس سمٕمروم٤مت، وم٘م٤مل:



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
؛ وم٢مهنؿ ىمد شمريمقا اًمًٜم٦م ُمـ سمٖمض  ًمٌٞمؽ اًمٚمٝمؿ ًمٌٞمؽ، ًمٌٞمؽ» اسمـ قم٤ٌمس، ُمـ ومًٓم٤مـمف، وم٘م٤مل:

 (00)ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل، سم٤مب اًمتٚمٌٞم٦م سمٕمروم٦م، رىمؿ:.شقمكم

ـُ ُمًٚمِؿ، صمٜم٤م ظم٤م ـُ ص٤مًمح، سمف. وىم٤مل اسمـ ظمزيٛم٦م: صمٜم٤م قمكمُّ سم ـُ خَمَْٚمد، صمٜم٤م قمكِمُّ سم )صحٞمح اسمـ ًمُد سم

 (0ظمزيٛمف، رىمؿ:

أظمؼمٟم٤م إؾمح٤مق سمـ حمٛمد سمـ ظم٤مًمد اهل٤مؿمٛمل سم٤مًمٙمقوم٦م، صمٜم٤م أمحد سمـ طم٤مزم  وىم٤مل احل٤ميمؿ:

سمـ أيب همرزة اًمٖمٗم٤مري، صمٜم٤م ظم٤مًمد سمـ خمٚمد اًم٘مٓمقاين، وأظمؼمين أسمق ؾمٕمٞمد قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد 

إلُم٤مم، صمٜم٤م قمكم سمـ ُمًٚمؿ، صمٜم٤م ظم٤مًمد سمـ خمٚمد، صمٜم٤م قمكم سمـ ُمًٝمر، اعم١مذن، صمٜم٤م حمٛمد سمـ إؾمح٤مق ا

 (0)اعمًتدرك، رىمؿ:سمف. 

 (0)إطم٤مدي٨م اعمخت٤مرة، رىمؿ:  ُمـ ـمريؼ اًمٜم٤ًمئل. «اعمخت٤مرة»وأظمرضمف اعم٘مدد ذم 

 .ىم٤مل أمحد: ًمف ُمٜم٤ميمػم؛ ُمـ همالة اًمِمٕمٞم٦م ذم هذه إؾم٤مٟمٞمد يمٚمٝم٤م ظم٤مًمد سمـ خمٚمد اًم٘مٓمقاين،

وىم٤مل اجلقزضم٤مين:  .٤م ويمتٌقا قمٜمف رضورة٤من ُمٜمٙمر احلدي٨م ذم اًمتِمٞمع ُمٗمرـمً وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد: يم

: صم٘م٦م «شم٤مريخ ٟمٞمًٌقر»وىم٤مل ص٤مًمح ضمزرة قمغم ُم٤م ٟم٘مٚمف احل٤ميمؿ ذم  .٤م سمًقء ُمذهٌفٜمً يم٤من ؿمت٤مُم٤م ُمٕمٚمِ 

وذيمره اًم٤ًمضمل وأسمق اًمٕمرب اًم٘مػمواين واًمٕم٘مٞمكم وهمػمهؿ  .ذم احلدي٨م إٓ أٟمف يم٤من ُمتٝمًم سم٤مًمٖمٚمق

)حترير  وىم٤مل ُيٞمك سمـ ُمٕملم: ًمٞمس سمف سم٠مس، وىم٤مل أسمق داود:صدوق يتِمٞمع.ذم مجٚم٦م اًمْمٕمٗم٤مء، 

 (شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م، ص:

ومٝمذا طمدي٨م همري٥م » ُمـ قم٤مدى زم وًمٞم٤م وم٘مد آذٟمتف سم٤محلرب: ىم٤مل اإلُم٤مم اًمذهٌل حت٧م:

 (/)ُمٞمزان آقمتدال ش.ا، ًمقٓ هٞم٦ٌم اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ًمٕمدوه ذم ُمٜمٙمرات ظم٤مًمد سمـ خمٚمدضمد  

وومٞمًم يكم سمٕمض  إذا روى اعمٌتدع ُم٤م ي١ميد قم٘مٞمدشمف مل ُي٘مٌَؾ، ذم اًمرضم٤مل: ىم٤مل اعمتٙمٚمٛمقن

 ٟمّمقص اعمتٙمٚمٛملم: 

إذا ». ٤مهـ(: شم٘مٌؾ رواي٦م اعمٌتدع إذا يم٤من ص٤مدىمً :م) إؾمح٤مق اجلقزضم٤مين ىم٤مل اإلُم٤مم أسمق

 ()أطمقال اًمرضم٤مل، ٕيب إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ يٕم٘مقف اجلقزضم٤مين، ص ش.ومٞمتٝمؿ قمٜمد ذًمؽ ،مل ي٘مق سمف سمدقمتف

)اًمث٘م٤مت ش.وم٢مذا دقم٤م إمم سمدقمتف ؾم٘مط آطمتج٤مج سم٠مظم٤ٌمره» :«اًمث٘م٤مت»ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن ذم و

/0 ) 

 وأُم٤م ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري قمـ ظم٤مًمد سمـ خمٚمد اًم٘مٓمقاين ومٚمٞمس ومٞمف ُم٤م ي١ميد قم٘مٞمدشمف. 

قمـ قمكم  «٠ماعمقـم»٤م رمحف اهلل روى ذم وذم هذه اًمرواي٦م قمٚم٦م ُمٕمٜمقي٦م أظمرى، وهل أن ُم٤مًمٙمً 

 وقمٚمٞمف اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ رمحف اهلل، ف يم٤من ي٘مٓمع اًمتٚمٌٞم٦م ذم قمروم٤مت سمٕمد اًمزوال،ريض اهلل قمٜمف أٟم



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 قمغم طم٥م ُمٕم٤موي٦م وسمٖمض قمكم ومٙمٞمػ يٙمقن ىمٓمع اًمٜم٤مس اًمتٚمٌٞم٦م ذم قمروم٦م سمٕمد اًمزوال دًمٞماًل 

 ؟  ريض اهلل قمٜمٝمًم

اًمٙم٤مذم ذم »ومٗمل  شمذيمر قمدة يمت٥م اًمٗم٘مف اعم٤مًمٙمل أٟمف شُم٘مٓمع اًمتٚمٌٞم٦م ذم قمروم٤مت سمٕمد اًمزوال.

إٓ أن آظمتٞم٤مر قمٜمد ُم٤مًمؽ ىمٓمع اًمتٚمٌٞم٦م ًمٚمح٤مج قمٜمد زوال اًمِمٛمس ُمـ يقم » :«ديٜم٦موم٘مف أهؾ اعم

إٓ أن ُمذهٌف ُم٤م » وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر: ،(/ٜم٦م ٕيب قمٛمرو اًم٘مرـمٌل، ي)اًمٙم٤مذم ذم وم٘مف أهؾ اعمدش. قمروم٦م

قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م أٟمف يم٤من ي٘مٓمع اًمتٚمٌٞم٦م ذم احل٩م إذا زاهم٧م  «ُمقـمئف»ىمدُم٧م ًمؽ عم٤م ذيمره ذم 

 (/)ش.وقمـ قم٤مئِم٦م أهن٤م يم٤مٟم٧م شمؽمك اًمتٚمٌٞم٦م إذا راطم٧م إمم اعمقىمػ ِمٛمس يقم قمروم٦ماًم

وم٢من ُمٕم٤موي٦م واومؼ ومٞمف  ،وم٢مذا يم٤من اًمٜم٤مس ي٘مٓمٕمقن اًمتٚمٌٞم٦م ظمقوًم٤م ُمـ ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف

 وهق ،اًمِمٝمػم ذم وم٘مف اعم٤مًمٙمٞم٦مومًم ًمٚمٛمٕمؽمض أن ي٘مٚمؼ قمٚمٞمف؟ وٟمص اًمٙمت٤مب  ٤م ريض اهلل قمٜمف،قمٚمٞم  

ومحؾ اإلُم٤مم  (/).شي٘مٓمع إذ زاهم٧م اًمِمٛمس يم٤من ي٘مقل:» ٤مم ُم٤مًمؽ قمغم أٟمفًمإلُم «اعمدوٟم٦م»

 قمغم اجلقاز.  -ُم٤مًمؽ رمحف اهلل إطم٤مدي٨م اًمداًم٦م قمغم ُمقاصٚم٦م اًمتٚمٌٞم٦م إمم رُمل مجرة اًمٕم٘م٦ٌم

 مل يـصف اـعالمة اـتػتازاين معاوية ريض اهلل طـه: 

واعمقًمقد قم٤مم  هـ ،م يم٤من اًمٕمالُم٦م ؾمٕمد اًمديـ ُمًٕمقد سمـ قمٛمر اًمتٗمت٤مزاين اعمتقرم قم٤م

  أوىمري٦م صٖمػمة ذم ظمراؾم٤من ُمـ إيران، سم٤مًم٘مرب ُمـ  -هـ ُمـ أهؾ شمٗمت٤مزان

 يم٤من قمغم ذروة ذم اًمٕمٚمقم أًمٞم٦م، وسمٕمض اًمٕمٚمقم اًمٕم٤مًمٞم٦م.  ، -شمريمًمٟمًت٤من 

ىمد ظمٚمط ومٞمف ُمٕمٔمؿ  اًمِمٝمػم ُمـ ُم٘مرراشمٜم٤م اًمدراؾمٞم٦م، «ذح اًمٕم٘م٤مئد اًمٜمًٗمٞم٦م» ويمت٤مسمف

ويٖمٚمٌف اعمقاد اًمٙمالُمٞم٦م واًمديٜمٞم٦م سمٕمد  طمتك ُمٌح٨م قمذاب اًم٘مؼم، ُم٤ٌمطم٨م اعمٜمٓمؼ واًمٗمٚمًٗم٦م

 ُمٌح٨م قمذاب اًم٘مؼم. 

يم٤من ؿمٓمر ُمٜمف وٛمـ ُم٘مرراشمٜم٤م اًمدراؾمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م،  «اخلٞم٤مزم»، وهق اعمِمٝمقر سمـويمت٤مب آظمر

ويتٛمثؾ اًمٓمالب ذم طم٘مف إسمٞم٤مت اًمٗم٤مرؾمٞم٦م  واًمٙمت٤مب ُمكمء سم٤مًمتدىمٞم٘م٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٗمٚمًٗمٞم٦م،

 اًمت٤مًمٞم٦م: 

   س  دنل اتایخالت ایخیل

 

دنج ات ۞  درںی ےن ركف لق ادمح ہن 

 
ز راےئ اعیل  وےل دبعامیكحل ا

 

ت   ۞  ایخیل ہچ لح ركدہ ایخال

 ،«ضمٜمد»طمؾ  ، وٓ«ىمؾ أمحد» يٜمٗمع ومٞمف ذيم٤مء ٓ ُم٤م ُمٕمٜم٤مه: أومٙم٤مر اًمٕمالُم٦م اخلٞم٤مزم ؾم٤مُمٞم٦م، 
 وٟمٕمؿ ُم٤م ذح اًمٕمالُم٦م قمٌد احلٙمٞمؿ اًمًٞم٤مًمٙمقيت حت٘مٞم٘م٤مت اًمٕمالُم٦م اخلٞم٤مزم. 



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ىمٛم٧م سمرطمٚم٦م سمروم٘م٦م اًمِمٞمخ ؿمٌػم أمحد  ُمـ شمريمٞم٤م، «سمقرص٦م» ويم٤من اًمٕمالُم٦م اخلٞم٤مزم ُمـ أهؾ

قًمد ُم-«قمٞمٜم٦م ـم٤مب» و زرٟم٤م ظمالهل٤م ُمديٜم٦م إمم شمريمٞم٤م، -ُمدير داراًمٕمٚمقم زيمري٤م/ضمٜمقب إومري٘مٞم٦م–

، شمقضمٝمٜم٤م ًمٚمّمالة إمم ُمًجد صٖمػم جم٤مور ًمٚمٗمٜمدق -اًمٕمالُم٦م اًمٕمٞمٜمل ؿم٤مرح صحٞمح اًمٌخ٤مري

وضمدٟم٤م سمٕمض اًمٓمالب ي٘مرؤون اعمٜمٝم٩م  قار اعمًجد ُمدرؾم٦م صٖمػمة،وسمج اًمذي ٟمزًمٜم٤م ومٞمف،

صمؿ ًم٘مٞمٜم٤م ُمدير اعمدرؾم٦م  ذح اجل٤مُمل. ُم٤مذا شم٘مرأ؟ وم٘م٤مل: وم٠ًمًم٧م واطمدا ُمٜمٝمؿ: اًمدراد اًم٘مديؿ،

 قمغم رأس ضمٌؾ، ومٚمًم ٟمزل ُمٜمف إمم سمٞمتف، «اخلٞم٤مزم»وُمدرؾمٝم٤م، وم٠موم٤مد أن اًمٕمالُم٦م اخلٞم٤مزم أقمد يمت٤مسمف 

ؾمتٗمٝمؿ اًمٙمت٤مب،  ُم٤م أًمٗم٧م ُمـ اًمنمح، وم٘م٤مًم٧م أُمف: قُمد إمم اجلٌؾ،أيم٤مد أومٝمؿ  ٓ ؿمٙم٤م إمم أُمف:

ُمـ يمت٥م اًمٕمالُم٦م اًمتٗمت٤مزاين  «ذح اًمٕم٘م٤مئد» ويمت٤مب ومٕم٤مد إمم اجلٌؾ، وومٕمال اؾمتققم٥م اًمٙمت٤مب.

 وسم٤ميمًت٤من، وسمٜمٖمالديش.  ،ُمـ ُم٘مرراشمٜم٤م اًمدراؾمٞم٦م ذم ؿمٌف اًم٘م٤مرة اهلٜمدي٦م: اهلٜمد

-  ٤م أو ويم٤من شمٞمٛمقر راومْمٞم   شمٞمٛمقر ًمٜمؽ،يم٤من اًمٕمالُم٦م اًمتٗمت٤مزاين رئٞمس جمٚمس اعمٚمؽ

ومٚمؿ ي٘مدر اًمٕمالُم٦م سمدوره قمغم اإلٟمّم٤مف ًمٌٕمض اًمّمح٤مسم٦م وظم٤مص٦م ُمٕم٤موي٦م  ُمّم٤مسم٤م سم٤مًمرومض،

وهق يم٤مشم٥م  وًمف ُمٜم٦م قمغم اإلؾمالم، ريض اهلل قمٜمٝمؿ. وُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف ُمـ أضمٚم٦م اًمّمح٤مسم٦م،

ذو  وظم٤مل اعم١مُمٜملم،اًمقطمل، وُم١مؾمس اًمٌحري٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ُمـ اهلداة اعمٝمديلم، وم٤مشمح اًمروم، 

ؾمٞم٤مؾم٦م وشمدسمػم دوًم٦م، ُمـ صم٘م٤مت قمًمل قمٛمر اًمٗم٤مروق ريض اهلل قمٜمف، ُمـ اًمِمخّمٞم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م 

، ذم )ص «خمتٍم اعمٕم٤مين»ذو اًم٘مدرات اًم٘مٞم٤مدي٦م اًمٗم٤مئ٘م٦م، وًمٙمـ ىم٤مل اًمٕمالُم٦م ذم  اًم٤ًمُمٞم٦م،

ٕظمذه  ،كم، وم٤مًمتٕمٔمٞمؿ ُم٠مظمقذ ُمـ ًمٗمظ قمريم٥ِم قمكم  وهرب ُمٕم٤موي٦مُ » أُمثٚم٦م شمٕمريػ اعمًٜمد إًمٞمف(:

قذ ُمـ اًمَٕمقي وهق ساح اًمذئ٥م ٕٟمف ُم٠مظم ،ُمـ اًمٕمٚمق، واإله٤مٟم٦م ُم٠مظمقذة ُمـ ًمٗمظ ُمٕم٤موي٦م

 (.  )خمتٍم اعمٕم٤مين، صش.٥مٚمٙمواًم

وٓ خيَٗمك ُم٤م ومٞمف ُمـ ؾمقء إدب » ٤م قمٚمٞمف:ىم٤مل اًمٕمالُم٦م ؿمٞمخ اهلٜمد: حمٛمقد طمًـ شمٕمٚمٞم٘مً 

وًمقيم٤من ذم اؾمؿ ُمٕم٤موي٦م ريض  ،ش، واجلرأة قمٚمٞمف سمًم ٓ خيٗمك ذم طمؼ ؾمٞمدٟم٤م ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف

ه اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، و ظُمِذ اًمٙمت٥م اعم١مًمٗم٦م ذم اًمّمح٤مسم٦م دمد قمددا ُمـ  اهلل قمٜمف ىمٌح ًمٖمػمَّ

  اًمّمح٤مسم٦م اؾمٛمٝمؿ ُمٕم٤موي٦م.

قمددا ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اؾمٛمٝمؿ « اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م» ذيمر احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم

ويمذًمؽ  صٖمػم اًمثٕمٚم٥م وضمرو اًمٙمٚم٥م، -مسم٤مًمال- اعمٕم٤موي٦م وضم٤مء ذم ُمٕم٤مضمؿ اًمٚمٖم٦م: ُمٕم٤موي٦م،

شمٜم٤مؾم٥م ُمٙم٤مٟم٦م اًمّمح٤مسم٦م  ًمف ُمٕم٤مٍن ـمٞم٦ٌم قمديدة، -سمٖمػم اًمالم–وُمٕم٤موي٦م  سمٛمٕمٜمك اًمٙمٚم٦ٌم اًمٖمٚمٛم٦م،

 ريض اهلل قمٜمٝمؿ.



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ُمٕمٜم٤مه: ًمٗم٧م، ويم٤من اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ يٚمٗمتقن  : قمقى:«اًم٘م٤مُمقس اًمقطمٞمد»وذم 

 ٤م إمم ٟمٍمة اًمديـ،ٜم٤مدي سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم اعمٜم٤مداة، ويم٤من اًمّمح٤مسم٦م ي وُمـ ُمٕم٤مٟمٞمف: اًمٜم٤مس إمم احلؼ،

وإن  شمقزم اإلضم٤مسم٦م قمـ أطمد، ويم٤من اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ يدومٕمقن قمـ اًمديـ. وُمـ ُمٕم٤مٟمٞمف:

 ويم٤من اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ُمٕم٤ممل قمغم اجلٜم٦م، واحلؼ. ُمٕمٚمؿ اًمٓمريؼ، ومٛمٕمٜم٤مه: «قمقة» يم٤من ُمـ

  ُم٤مدة: قمقى( )اًم٘م٤مُمقس اًمقطمٞمد، ويمٚمٝم٤م ُمٕم٤مٍن طمًٜم٦م.

( ُمـ اعمًٛمك سمٛمٕم٤موي٦م ؾمقاه )أي: ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من» :«ًمٕمروسشم٤مج ا»وذم 

 )حت٧م: قمقى(. .«اًمّمح٤مسم٦م ؾمٌٕم٦م قمنم رضمال، وُمـ اعمحدصملم يمثػمون

 «ؾمػمة إُمػم ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف» وزاد اًمِمٞمخ حمٛمد ٟم٤مومع رمحف اهلل ذم يمت٤مسمف
قمغم  اجلقاب اًمٕمٚمٛمل قمـ آقمؽماو٤مت» :وراضمع ٤م أيمثر،( إُمر شمقوٞمحً -0)ص

 «ومت٤موى داراًمٕمٚمقم زيمري٤م»وًمألؾمت٤مذ اًم٘م٤ميض حمٛمد ـم٤مهر قمكم اهل٤مؿمٛمل،  « اهلل قمٜمفريض ُمٕم٤موي٦م
(/- .) 

 .«اًمٕمالُم٦م»يمًم ذم  ،ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م «ُمٕم٤موي٦م» اقمٚمؿ أن اًمت٤مء ذمو
-  ًٟمٕمؿ شمٙمرم قمٚمٞمف وقمغم أصح٤مسمف  ٤م،يٕمدُّ اًمٕمالُم٦م اًمتٗمت٤مزاين ُمٕم٤موي٦َم ريض اهلل قمٜمف سم٤مهمٞم

وسم٤مجلٛمٚم٦م مل يٜم٘مؾ قمـ اًمًٚمػ اعمجتٝمديـ واًمٕمٚمًمء اًمّم٤محللم » ىم٤مل اًمٕمالُم٦م: سم٠مٟمف ٓ يٚمٕمٜمٝمؿ،

يقضم٥م  ضمقاز اًمٚمٕمـ قمغم ُمٕم٤موي٦م وأطمزاسمف، هم٤مي٦م أُمرهؿ اًمٌٖمل واخلروج قمغم اإلُم٤مم، وهق ٓ

 ش ( وٟمٙمػ قمـ ذيمر اًمّمح٤مسم٦م إٓ سمخػم»)ذح اًمٕم٘م٤مئد، حت٧م ىمقل اعم٤مشمـ: ش.اًمٚمٕمـ

 هئ مئ هي مي ُّٱىمقًمف شمٕم٤ممم: ٛمؾحم قمٜمٝمؿويم٤من قمٚمٞمف أن ي٘مقل: اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل 
قمغم يد اًمرؾمقل صغم  «اًمرؿمد واهلداي٦م»وٟم٤مل ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف ؿمٝم٤مدة ( ٩٩املجادلة/ ) َّمب

وىمد أقمرب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ ومرطمف سم٤مجلٞمش اًمذي يم٤من ُمٕم٤موي٦م  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

وىم٤مل . ٕمؾ أن اؾمتثٜم٤مه ُمـ اًمٚمٕمـا قمٚمٞمف، وًمٙمـ اًمٕمالُم٦م اًمتٗمت٤مزاين هم٤مي٦م ُم٤م ومريض اهلل قمٜمف أُمػمً 

ايمتٗمك اًمٕمالُم٦م  :«اًمٜمؼماس» اًمٕمالُم٦م قمٌد اًمٕمزيز اًمٗمره٤موي رمحف اهلل ذم طمؼ هذا اًمنمح ذم

وىمد أؾم٤مء سمذًمؽ إمم اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ، وهق صح٤ميب قمٔمٞمؿ اًمِم٠من  ،اًمتٗمت٤مزاين سمٕمدم ضمقاز اًمٚمٕمـ

 الص٦م ُم٤م ضم٤مء ذم ٟمصظم. هذه ٤ميم٤من ُمـ أص٤مهمر اًمّمح٤مسم٦م ٓؾمتحؼ آطمؽمام أيًْم  جمتٝمد؛ سمؾ ًمق

  .(0اًمٓمقيؾ )ص «اًمٜمؼماس»

وهلذا ذه٥م  ويت٠مول شم٠مويال وم٤مؾمًدا،» :«ذح اعم٘م٤مصد»وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمتٗمت٤مزاين ذم 
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 ، ط: قم٤ممل اًمٙمت٥م، سمػموت(./0)ذح اعم٘م٤مصد ش.إيمثرون إمم أٟمف أول ُمـ سمٖمك ذم اإلؾمالم

وًمٙمٜمف اهن٤مل قمغم اسمٜمف يزيد،  ف،ودمٜم٥م اًمٕمالُم٦م اًمتٗمت٤مزاين اًمٚمٕمـ قمغم ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜم 

واؾمتخػ سم٠مهؾ  يم٤من يزيد ومرطم٤م سمٛم٘متؾ احلًلم ريض اهلل قمٜمف، :«ذح اًمٕم٘م٤مئد»وىم٤مل ذم 

ومٜمحـ ٓ ٟمتقىمػ ذم ؿم٠مٟمف؛ سمؾ ذم إيًمٟمف، ، -قمغم طمد ىمقل اًمٕمالُم٦م اًمتٗمت٤مزاين-وىمد شمقاشمر اًمٌٞم٧م،

  ش.ًمٕمٜم٦م اهلل قمٚمٞمف وقمغم أٟمّم٤مره وأقمقاٟمف

سمؾ ويمٞمػ » ٤م قمٚمٞمف:درويش شمٕمٚمٞم٘مً  قمدٟم٤من الُم٦م اًمِمٞمخ حمٛمدوومٞمًم يكم ؿمٓمر مم٤م ىم٤مًمف اًمٕم

يٚمٕمـ وىمد ؿمٝمد ًمف سمحًـ احل٤مل سمٕمض إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م، يمٞمػ يٚمٕمـ ومل يٚمٕمٜمف أطمد ُمـ 

وسم٤مًمٖمقا ذم أُمره، يم٤مًمراومْم٦م  ،اًمًٚمػ ؾمقى اًمذيـ أيمثروا اًم٘مقل ذم اًمتحريض قمغم ًمٕمٜمف

ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًم٘م٤مري ذم ذطمف  ر.واخلقارج وسمٕمض اعمٕمتزًم٦م، سم٠من ىم٤مًمقا: رو٤مه سم٘متؾ احلًلم يمٗم

ومٙمٞمػ  : و اؾمتٌِم٤مره وإه٤مٟم٦م أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة مل يث٧ٌم سمٓمريؼ أطم٤مد،ص قمغم سمدء إُم٤مزم،

قمـ سمٕمْمٝمؿ أن يزيد مل ي٠مُمر سم٘متؾ  «اًمتٛمٝمٞمد»يدقمل اًمتقاشمر ذم ُم٘م٤مم اعمراد، ُمع أٟمف ٟم٘مؾ ذم 

 ش.ر ُم٤م ىم٤ملإمم آظم ٥م اًمٌٞمٕم٦م، أو سم٠مظمذه ومحٚمف إًمٞمف.وإٟمًم أُمرهؿ سمٓمٚم احلًلم،

)ذح اًمٕم٘م٤مئد اًمٜمًٗمٞم٦م،  صمؿ ؾم٤مق اًمِمٞمخ حمٛمد قمدٟم٤من ٟمص اإلُم٤مم اًمٖمزازم واسمـ ظمٚمٙم٤من.

 (-ص

-  ىمد اٟمحرف اًمٕمالُم٦م اًمتٗمت٤مزاين قمـ ُمذه٥م اعمح٘م٘ملم ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م واجلًمقم٦م ذم

 وىمد رشم٥م اًمٕمالُم٦م اًمٜمًٗمل ذم اعمتـ اخلٚمٗم٤مء شمٗمْمٞمؾ قمثًمن ريض اهلل قمٜمف قمغم قمكم ريض اهلل قمٜمف،

وىم٤مل  ؾ قمثًمن قمغم قمكم ريض اهلل قمٜمٝمًم،وومْمَّ  اًمراؿمديـ قمغم وومؼ شمرشمٞم٥م أهؾ اًمًٜم٦م واجلًمقم٦م،

 ًم٘مد شمٕم٤مرو٧م إدًم٦م ذم شمٗمْمٞمؾ قمثًمن وقمكم سمٕمْمٝم٤م قمغم سمٕمض، اًمٕمالُم٦م اًمتٗمت٤مزاين ذم ذطمف:

-أيب سمٙمر و قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمًم –وىمد اقمُتؼِمَ شمٗمْمؾ اًمِمٞمخلم وشمقىمػ أهؾ اًمًٜم٦م ذم اعم٠ًمًم٦م،

 ُمـ قمالُم٤مت أهؾ اًمًٜم٦م واجلًمقم٦م.  -قمثًمن وقمكم ريض اهلل قمٜمٝمًم-خلتٜملموطم٥م ا

وأُم٤م  وجي٥م اًمتقىمػ، وم٤مًمتقىمػ ُمٕم٘مقل، زي٤مدة اًمثقاب، إن يم٤من ُمٕمٜمك اًمٗمْمؾ: صمؿ ىم٤مل:

)ذح  جي٥م شمٗمْمٞمؾ قمكم طمٞمٜمئذ. :أي جيقز اًمتقىمػ، يمثرة اعمٜم٤مىم٥م واًمٗمْم٤مئؾ ومال إذا يم٤من ُمٕمٜم٤مه:

 ش(صمؿ قمثًمن ذو اًمٜمقريـ، صمؿ قمكم اعمرشمْمی»اًمٕم٘م٤مئد اًمٜمًٗمٞم٦م، حت٧م ىمقل اعم٤مشمـ: 

وذيمرت يمت٥م إطمٜم٤مف اعمت٘مدُملم ُمٜمٝمؿ واعمت٠مظمريـ  رهمؿ أن اًمٕمالُم٦م اًمتٗمت٤مزين طمٜمٗمل،

 ومْمؾ قمثًمن قمغم قمكم ريض اهلل قمٜمٝمًم. 

هذا ذيمر سمٞم٤من قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م » :«اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م» ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي ذم سمدء
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أيب طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمًمن سمـ صم٤مسم٧م اًمٙمقذم، وأيب يقؾمػ يٕم٘مقب سمـ  واجلًمقم٦م قمغم ُمذه٥م وم٘مٝم٤مء اعمٚم٦م:

وأيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ احلًـ اًمِمٞم٤ٌمين روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم وُم٤م  إسمراهٞمؿ إٟمّم٤مري،

وٟمث٧ٌم » وىم٤مل ذم اًمّمٗمح٦م إظمػمة: .«يٕمت٘مدون ُمـ أصقل اًمديـ، ويديٜمقن سمف رب اًمٕم٤معملم

 ًٓ  ًمف وشم٘مديًًم قمغم مجٞمع  ٕيب سمٙمر اًمّمديؼ شمٗمْمٞماًل اخلالوم٦م سمٕمد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أّو

  ش.إُم٦م، صمؿ ًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، صمؿ ًمٕمثًمن سمـ قمٗم٤من، صمؿ ًمٕمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

 هذا اًمٜمص ذيمر شمرشمٞم٥م اخلالوم٦م سمج٤مٟم٥م إومْمٚمٞم٦م. 

أومْمؾ اًمٜم٤مس سمٕمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف » :«اًمٗم٘مف إيمؼم» وىم٤مل اإلُم٤مم أسمقطمٜمٞمٗم٦م ذم

ديؼ، صمؿ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، صمؿ قمثًمن سمـ قمٗم٤من، صمؿ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وؾمٚمؿ أسمق سمٙمر اًمّم

 ( -)اًمٗم٘مف إيمؼم ُمع ذطمف ُمٜمح اًمروض إزهر، ًمٚمٕمالُم٦م اًم٘م٤مري، ص ش.روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم

وُمـ همػم اعمٕم٘مقل آؾمتدُٓل سمٜمص ُمٌٝمؿ رهمؿ شمقومر هذا اًمٜمص اًمٍميح. واًمٜمص اعمٌٝمؿ 

هؾ اًمًٜم٦م واجلًمقم٦م؟ وم٘م٤مل: أن شمٗمْمؾ اًمِمٞمخلم، وحت٥م ؾمئؾ أسمق طمٜمٞمٗم٦م قمـ ُمذه٥م أ» هق:

 ( )ذح اًمٕم٘م٤مئد اًمٜمًٗمٞم٦م، ُمع شمٕمٚمٞم٘م٤مت اًمِمٞمخ حمٛمد قمدٟم٤من درويش، صش.اخلتٜملم، وشمرى اعمًح قمغم اخلٗملم

 ُمع ذح اًمٕمالُم٦م أيمٛمؾ اًمديـ اًم٤ٌمسمريت سُي٤م: «وص٤مي٤م اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م» وىمد ضم٤مء ذم

ٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أسمق سمٙمر اًمّمديؼ، صمؿ قمٛمر، صمؿ ٟم٘مر سم٠من أومْمؾ هذه إُم٦م سمٕمد ٟمٌٞمٜم٤م حم»

 ، ط: دار اًمٗمتح، قمًمن( )صش.قمثًمن، صمؿ قمكم روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم

ىمد ىم٤مل همػم واطمد ُمـ اًمٕمٚمًمء يم٠ميقب واًمدارىمٓمٜمل: ُمـ ىمدم » وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم:

وصدٌق وصحٞمٌح  قمٚمٞم ٤م قمغم قمثًمن وم٘مد أْزَرى سم٤معمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر. وهذا اًمٙمالم طمؼ  

 (، رىمؿ:«اًمًٜم٦م»ورواه اخلالل ذم  .0/، و/)اًمٌداي٦م و اًمٜمٝم٤مي٦م ش.وُمٚمٞمٌح 

واًمدارىمٓمٜمل  ،واإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ طمٙمك اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م قمـ أيقب اًمًختٞم٤مين،

واًمدارىمٓمٜمل  ،إذا يم٤من مجٞمع اًمٕمٚمًمء أُمث٤مل أيقب اًمًختٞم٤مين :أي (./)جمٛمقع اًمٗمت٤موى .هذا اًمٜمص

هذا اًمٙمالم طمؼ وصدق و وم٘مد أزرى سم٤معمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر. ٤م قمغم قمثًمن،ًمقن: ُمـ ىمدم قمٚمٞم  ي٘مق

 . وصحٞمح وُمٚمٞمح

قمالوة قمغم ذًمؽ شمٗمٞمد رواي٦م اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمًم أن ُمـ اعمًٚمَّؿ ومْمؾ قمثًمن قمغم قمكم 

 أومْمؾ أُم٦م :يمٜم٤م ٟم٘مقل ورؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمل» ىم٤مل اسمـ قمٛمر: ريض اهلل قمٜمٝمًم.

ومٞمًٛمع »زاد اًمٓمؼماين ذم رواي٦م ش. صمؿ قمثًمن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕمده أسمقسمٙمر، صمؿ قمٛمر،
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وروى ظمٞمثٛم٦م سمـ ؾمٚمٞمًمن ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ش. اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومال يٜمٙمره

يمٜم٤م ٟم٘مقل إذا ذه٥م أسمقسمٙمر وقمٛمر وقمثًمن »ـمريؼ ؾمٝمٞمؾ سمـ أيب ص٤مًمح قمـ أسمٞمف قمـ اسمـ قمٛمر: 

 (. /)ومتح اًم٤ٌمري .شاؾمتقى اًمٜم٤مس

)ومتح اًم٤ٌمري اشمٗم٘مقا قمغم شمٗمْمٞمؾ قمثًمن قمغم قمكم ريض اهلل قمٜمٝمًم. صمؿ ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر:

/) 

 «شمقىمػ أهؾ اًمًٜم٦م ذم اعم٠ًمًم٦م»وىمقًُمف:  ،ومم٤م يٌٕم٨م قمغم اًمٕمج٥م شمقىمُػ اًمٕمالُم٦م اًمتٗمت٤مزاين
اًمتٗمت٤مزاين قمغم  واًمٕمالُم٦م رهمؿ هذه اًمٜمّمقص اًمٍمُي٦م وإىمقال اًمقاوح٦م ًمٕمٚمًمء إطمٜم٤مف،

ه ُمـ اًمِمقاومع ٓ ُمذه٥م إطمٜم٤مف،  ي٘مٌؾ ىمقًمف.  وُمـ قمدَّ

 اـعالمة اـتػتازاين حـػي: 

 ُمـ ُمِم٤مهػم يمت٥م اًمٕمالُم٦م اًمتٗمت٤مزين، وىمد أؿم٤مر إًمٞمف ذم يمت٤مسمف–وهذا يمت٤مب اًمتٚمقيح 

وومٞمًم يكم أُمثٚم٦م  ،«قمٜمدٟم٤م»طمٙمك ومٞمف اًمٕمالُم٦م ُمذه٥م إطمٜم٤مف سم٘مقًمف:  -٤مأيًْم  «ذح اًمٕم٘م٤مئد»

 : قمغم ذًمؽ

)ذح اًمتٚمقيح قمغم اًمتقوٞمح، ش.٤م قمٜمدٟم٤م، ظمالوًم٤م ًمٚمِم٤مومٕملوإذا صم٧ٌم هذا، أي: يمقن اًمٕم٤مم ىمٓمٕمٞم  »

 (/ًمٚمتٗمت٤مزاين، ط: ُمٙمت٦ٌم صٌٞمح سمٛمٍم 

أُم٤م قمٜمدٟم٤م ومألن اعمِمؽمك ٓ قمٛمقم ًمف، وأُم٤م قمٜمد اًمِم٤مومٕمل ومألن » وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر:

 (/)ش.اعمج٤مز ٓ قمٛمقم ًمف

٘م٤مل: إن طمًـ اعم٠مُمقر سمف قمٜمدٟم٤م ُمـ ُمدًمقٓت إُمر، هذا ُم٤م ي» وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر:

 (./)ش.وقمٜمد إؿمٕمري ُمـ ُمقضم٤ٌمشمف

ش. ، اؾمتدل اًمِم٤مومٕمل وقمٜمدٟم٤م ي٘مٌؾ )اعمرؾمؾ(؛ سمؾ ي٘مدم قمغم اعمًٜمد» وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر:

(./). اًمخ

إن اخلالف ُمٌٜمل قمغم أن اًمتخّمٞمص سم٤معمًت٘مؾ سمٞم٤من شمٖمٞمػم قمٜمدٟم٤م، » وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر:

 (/) .شًػم قمٜمد اًمِم٤مومٕملوسمٞم٤من شمٗم

وقمٜمدٟم٤م طمج٦م »صمؿ ىم٤مل:ش وهق طمج٦م قمٜمد اًمِم٤مومٕمل» وىم٤مل ذم ُمٌح٨م اؾمتّمح٤مب احل٤مل:

 ( /0). شًمٚمدومع دون اإلصم٤ٌمت

 ومٙمؾ هذه اإلطم٤مٓت شمدل قمغم أن اًمٕمالُم٦م اًمتٗمت٤مزاين طمٜمٗمل اعمذه٥م. 



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 : «وحتب اخلتـع» معـى ؾول أيب حـقػة رمحه اهلل:
ُم٦م اًمتٗمت٤مزاين قمغم اًمتقىمػ ذم شمٗمْمٞمؾ قمثًمن وقمكم سمٕمْمٝمًم واًمٜمص اًمذي اؾمتدل سمف اًمٕمال

ؾمئؾ أسمق طمٜمٞمٗم٦م قمـ ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م واجلًمقم٦م؟ وم٘م٤مل: أن شمٗمْمؾ » قمغم سمٕمض، هق:

)ذح اًمٕم٘م٤مئد اًمٜمًٗمٞم٦م، ُمع شمٕمٚمٞم٘م٤مت اًمِمٞمخ حمٛمد قمدٟم٤من ش.اًمِمٞمخلم، وحت٥م اخلتٜملم، وشمرى اعمًح قمغم اخلٗملم

 ( درويش، ص

- ومٞمًم خيص هذا اًمٜمص اقمٚم ًٓ وىمد شمٙمٚمؿ  رواه ٟمقح سمـ أيب ُمريؿ،  أن اًمٕمٚمًمء ىم٤مًمقا:ْؿ أو

ٗمف أمحد سمـ طمٜمٌؾ ومٞمف اًمٜم٤مىمدون يمثػما: وىم٤مل ُمًٚمؿ وهمػمه: ُمؽموك احلدي٨م. ، واسمـ قمدي،  وٕمَّ

وىم٤مل احل٤ميمؿ: ووع أسمق قمّمٛم٦م طمدي٨م ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن اًمٓمقيؾ. وىم٤مل اًمٌخ٤مري: ُمٜمٙمر 

 . شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م( /قمتدال )ُمٞمزان آ احلدي٨م. وىم٤مل اسمـ اعم٤ٌمرك: يم٤من يْمع.

ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد رسمٞم٥م  «/يمت٤مب إؾمًمء واًمّمٗم٤مت» وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٙمقصمري ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم

ويم٤من ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمًمن  ويمذًمؽ ٟمقح سمـ أيب ُمريؿ رسمٞم٥م عم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمًمن، ًمٜمقح سمـ أيب ُمريؿ،

وومٞمًم يكم  سمـ مح٤مد، ُمّم٤مسم٤م سم٤مًمتجًٞمؿ ومتٕمدى اعمرض ُمٜمف إمم ٟمقح سمـ أيب ُمريؿ، وُمٜمف إمم ٟمٕمٞمؿ

، ويمذا زوج أُمف ٟمقح سمـ أيب ُمريؿ رسمٞم٥م ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمًمن ؿمٞمخ  ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد جمًؿ» ٟمّمف:

 (صإؾمًمء واًمّمٗم٤مت، ًمٚمٌٞمٝم٘مل، )ش. اعمجًٛم٦م

وهٙمذا ومٞمًم رواه ٟمقح سمـ أيب ُمريؿ قمـ » :«ذح اًمًػم اًمٙمٌػم» ىم٤مل اإلُم٤مم اًمنظمز ذم

وم٘م٤مل: أن شمٗمْمؾ أسم٤م سمٙمر وقمٛمر،  قمـ ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م،أيب طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل قمٜمف، ىم٤مل: ؾم٠مًمتف 

 ، حت٘مٞمؼ: اًمديمتقر صالح اًمديـ اعمٜمجد(/-)ذح اًمًػم اًمٙمٌػمش. وحت٥م قمٚمٞم ٤م وقمثًمنَ 

   دل ٟمص اإلُم٤مم اًمنظمز قمغم أن راوي هذا اًم٘مقل هق ٟمقح سمـ أيب ُمريؿ.

- وطمقهل٤م  ـ اًمٙمقوم٦م،ًمق صم٧ٌم هذا اًمٜمص قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل ومٛمٕمٜم٤مه أٟمف يم٤من يًٙم

 «طمروراء»ُم٘مر اخلقارج. و -سم٤مًم٘مرب ُمـ اًمٙمقوم٦م- «طمروراء» ويم٤مٟم٧م رواومض وظمقارج،
 ا قمغم اًمٗمري٘ملم هذيـ،وم٢مٟمًم ىم٤مل أسمقطمٜمٞمٗم٦م ذًمؽ رد   ده اخلقارج ًمٚمتِم٤مور،ؿمٝمدت أول جمٚمس قم٘مَ 

 ٟمحـ أهؾ ومٛمٕمٜمك ىمقل اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م: ويم٤من اخلقارج أقمداء ًمٕمثًمن و قمكم ريض اهلل قمٜمٝمًم،

وٟمح٥م قمثًمن وقمٚمٞم٤م ريض اهلل  اًمًٜم٦م واجلًمقم٦م سمرآء ُمـ ُمذه٥م اًمرواومض واخلقارج يمٚمٞمٝمًم،

ا ومذيمر شمٗمْمٞمؾ اًمِمٞمخلم رد   ويم٤من اًمرواومض يٗمْمٚمقن قمٚمٞم٤م ريض اهلل قمٜمف قمغم اًمِمٞمخلم، قمٜمٝمًم.

ٟمٗمْمؾ أسم٤م سمٙمر قمغم قمٛمر ريض اهلل قمٜمف؛ سمؾ ُذيمَِر ومْمُؾ أيب سمٙمر ريض  ٓ وًمٞمس ُمٕمٜم٤مه: قمٚمٞمٝمؿ،



َ قيدةَ الع َ شرحَ    0   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
   ذم ُمقوع آظمر سمٍماطم٦م.اهلل قمٜمف 

ٕن اعمٕمتزًم٦م  وٟمٔمػمه أن اإلُم٤مم أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل ٓيٕمد اًمٕمٛمؾ ضمزًءا ُمـ اإليًمن،

 طمٞم٨م إن شمرك اًمٕمٛمؾ ي١مدي إمم ظمروج اإليًمن، ا ُمـ اإليًمن،واخلقارج يٕمدون اًمٕمٛمؾ ضمزءً 

ة ذم ذم يمٗمر ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػم -ُمـ أهؾ ُمً٘مط-وىمد شمٙمٚمؿ اعمٗمتل اًمٕم٤مم ًمٚمخقارج اًمِمٞمخ اخلٚمٞمكم

 وزقمؿ أن ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة يم٤مومر.  سم٤مًمًٌط و اًمتٗمّمٞمؾ، «احلؼ اًمداُمغ» يمت٤مسمف

 سبب ؼضب اـعالمة اـتػتازاين طذ معاوية ريض اهلل طـه وبـي أمقة: 

ًً ًٌ يم٤من اًمٕمالُم٦م اًمتٗمت٤مزاين ُمّم٤مطمِ  ي٘مقل ُمؽممجق اًمٕمالُم٦م اًمتٗمت٤مزاين: ٤م ًمٚمٛمٚمؽ شمٞمٛمقر ٤م وضمٚمٞم

غم أن شمٞمٛمقر ًمٜمؽ يم٤من يِمٛمئز ىمٚمٌف ُمـ ُمٕم٤موي٦م ريض واشمٗمؼ اعم١مرظمقن قم ًمٜمؽ؛ سمؾ رئٞمس جمٚمًف،

يم٤من أؾمًمء أطمٗم٤مده  . وىم٤مل سمٕمض اعم١مرظملم:سمؾ ذه٥م إيمثرون إمم أٟمف راوميض   اهلل قمٜمف وأوٓده،

وًمٙمـ مل يرض أن يًٛمع  أسم٤م سمٙمر وقمٛمر، ومرسمًم مل يٙمـ يٙمره اًمِمٞمخلم، أو يم٤من يًتخدم اًمت٘مٞم٦م،

 . ريض اهلل قمٜمف اؾمؿ ُمٕم٤موي٦م

ُمـ ؾمٙم٤من اعمٜمٓم٘م٦م اًمِمًمًمٞم٦م، ويٜم٥ًم  ،«شمٞمٛمقر»اٟمحرف إمم «متقر»أو «متر»أصٚمف  «شمٞمٛمقر»و

 :أي ،وم٘مٞمؾ ًمف: شمٞمٛمقر أصٞم٥م سم٤مًمٕمرج طملم ٟمِم٥م ؾمٝمؿ ذم ومخذه، ٟمٗمًف إمم ضمٜمٙمػمظم٤من،

ومل يتٕمرض  ٤م،٤م هيٕمً وومتحٝم٤م ومتحً  ايمتًح اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م يمريح سس قم٤مشمٞم٦م، إقمرج،

 ًمٚمٜمّم٤مرى. 

وُمٜمَِل سم٤ميزيد  اًمذي يم٤من خي٤مومف ُمٚمقك أورسم٤م، «مسم٤ميزيد يٚمدر» ٤م ودظم٤مض شمٞمٛمقر طمرسمً 

أو سمٛمرض وٞمؼ  ،صمؿ شمقذم ذم اًمًجـ وأِهَ سم٤م يزيد، وشمٜمٗم٧ًم أورسم٤م اًمّمٕمداء، سم٤مهلزيٛم٦م،

 ًمنقم٦م هجقُمف قمغم إقمداء.  «يٚمدرم» أو ذم اًم٘مٗمص احلديدي، ؾمٛمل ،اًمتٜمٗمس

د يٚمدرم هق أول اًمًٚمٓم٤من سم٤ميزي» :«ضمٝم٤مِن ديده» ذم يمت٤مسمفاًمٕمثًمين ىم٤مل اًمِمٞمخ اعمٗمتل شم٘مل 

ؾمالـملم آل قمثًمن اًمذي طم٤مس اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م سمٙمؾ ىمقة سمٕمد أن يم٥ًم اًمٜمج٤مح ذم قمدد ُمـ 

ا إمم ؿمج٤مقمتف ومل يٙمـ سم٤ميزيد ي٘مؾ قمـ ص٤مقم٘م٦م ؾمًموي٦م ٕورسم٤م ٟمٔمرً  اعمٝمًمت احلرسمٞم٦م طمقهل٤م،

ومٙم٤من يٛمٚمؽ يمؾ  وُمٕمٜم٤مه اًمّم٤مقم٘م٦م. ،«يٚمدرم». وقمٚمٞمف ؾمٛمل سمـوُمٙم٤مئده احلرسمٞم٦م وسم٤ًمًمتف،

 ويم٤مد يٙم٥ًم اًمٜمج٤مح ذم هذه اعمٝمٛم٦م. ا إمم إؾم٤ٌمب اًمٔم٤مهرة،ٗمتح اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م ٟمٔمرً اًم٘مدرات ًم

 وم٤موٓمر وًمٙمـ هجؿ شمٞمٛمقر إقمرج قمغم أىمٓم٤مره ُمـ ورائف ٕؾم٤ٌمب ؾمٞم٤مؾمٞم٦م وىمتؾ أطمد أسمٜم٤مئف،

ومم٤م ي١مؾمػ ًمف أن سم٤ميزيد يٚمدرم  واًمٕمقدة ُمٜمٝم٤م، سم٤ميزيد يٚمدرم إمم رومع احلّم٤مر قمـ اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م،



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
اوٓمر إمم ظمقض طمرب ود شمٞمٛمقر إقمرج  -ض ُمٕمريم٦م وم٤مصٚم٦م ُمع اًمرومسمدٓ ُمـ أن خيق–

وؾمجٜمف ذم حمٗم٦م ُمـ طمديد، وشمقذم  ويم٥ًم شمٞمٛمقر احلرب، وأه سم٤ميزيد يٚمدرم، ،«أٟم٘مرة» ذم

  وسم٤مًمت٤مزم شم٠مظمر ومتح اًم٘مًٓمٞمٜمٞم٦م عمدة ٟمحق مخًلم ؾمٜم٦م. ومٞمٝم٤م،

ٙمـ ومقضمئقا وًم وطم٤مس أسمٜم٤مء سم٤ميزيد يٚمدرم وأطمٗم٤مده ُمـ سمٕمده ذم قمٝمقدهؿ اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م،

 (ص  )ضمٝم٤مِن ديده، ومٚمؿ يٙمًٌقا اًمٜمج٤مح ذم ومتحٝم٤م. سم٤مًمٌٖمل واخلروج قمٚمٞمٝمؿ إسم٤من اعمح٤مسة،

وشمقذم ذم ، ٤مقم٤مُمً   وطمٙمؿ اًمٌالد ُمدة ؾ شمٞمٛمقر اًمًٗم٤مك ُمٚمٞمقن وُمئتل أًمػ ُمًٚمؿ،ىمتَ  

ؿمٕم٤ٌمن قم٤مم/0،وؾمٞمًت٤من، ووم٤مرس،  صمؿ ضمرضم٤من، وُم٤مزٟمدران، . ويم٤من أول ُم٤م ومتح سمٚمخ

، صمؿ أظمْمع ًمٜمٗمًف اًمِم٤مم 0وومتح دهكم قم٤مم  ذرسمٞمج٤من، وهمػمه٤م ُمـ اًمدول،اًمٕمراق، وآو

دائرة اعمٕم٤مرف  ًمالؾمتزادة ُمٜمف راضمع: ومح٤مة، وسمٕمٚمٌؽ، ودُمِمؼ وهمػمه٤م. ،وطمٚم٥م، ومحص

 دائرة اعمٕم٤مرف إردي٦م.و(، /-اًمٕمرسمٞم٦م )

وٟم٤مل ُمـ  ،٤م، ومت٤مٕ ُمع ىمٞمٍم اًمروموشمٗمٞمد سمٕمض اعمّم٤مدر اًمت٤مرخيٞم٦م أن شمٞمٛمقر يم٤من راومْمٞم  

ُمٜم٤مفمرة ذم سمالط  «ُمػمؾمٞمد ُمًٜمد» وضمرى سملم اًمٕمالُم٦م اًمتٗمت٤مزاين وسملم .اعمًٚمٛملم ٟمٞمال قمٔمٞمًًم 

وصدم ذًمؽ اًمٕمالُم٦م اًمتٗمت٤مزاين صدُم٦م  ،«ُمػم ؾمٞمد»شمٞمٛمقر، ىم٣م ومٞمف اًمٜمٕمًمن اعمٕمتززم سم٤مٟمتّم٤مر 

ريـ وٟم٘مؾ ضمثًمٟمف سمٕمده سمِمٝم ./ اعمحرم احلرام قم٤مم أدت إمم ووم٤مشمف سمٕمد ذًمؽ سم٠مي٤مم ذم 

 ٤م إمم هظمس. وؾمٌٕم٦م قمنم يقُمً 

وضمرى سمٞمٜمٝمًم ُم٤ٌمطمث٤مت ذم جمٚمس » ىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد درويش ذم شمٕمٚمٞم٘م٤مشمف قمغم اعم٘مدُم٦م:

شمٞمٛمقر ًمٜمؽ، واظمتٚمػ اًمٜم٤مس ذم قمٍممه٤م وومٞمًم سمٕمده ُمـ اًمٕمّمقر ُمـ اعمحؼ  ُمٜمٝمًم، وُم٤مزال 

 (اًمٕم٘م٤مئد، ص )ُم٘مدُم٦م شمٕمٚمٞم٘م٤مت ذح ش.آظمتالف سملم اًمٕمٚمًمء ذم ذًمؽ دائًرا ذم مجٞمع إزُمٜم٦م

 : ــك كبذة من ترمجة اـسؾطان تقؿور

ُيَم  ٓ ىمتؾ ُم٤م ٤م،٤م ؾمٗم٤ميمً يم٤من شمٞمٛمقر فمٚمقُمً  :«اًمْمقء اًمالُمع» ىم٤مل اإلُم٤مم اًمًخ٤موي ذم

 ش.وًمذًمؽ أومتك مجع ضمؿ سمٙمٗمره،  يٕمتٛمد ىمقاقمد ضمٜمٙمزظم٤من وجيٕمٚمٝم٤م أصال ُمـ اًمٜم٤مس. ويم٤من

 ( /)اًمْمقء اًمالُمع 

واًمًٚمٓم٤من شمٞمٛمقر إقمرج ذم يمؾ اًمٌٚمدان » ًمٕمٚمقيلم:وىم٤مل أُملم هم٤مًم٥م اًمٓمقيؾ ذم شم٤مريخ ا

خ ي)شم٤مرش.يم٤من يًؽميض قمٚمًمء أهؾ اًمًٜم٦م سمٕمد أن جي٤مدهلؿ ذم وضمقب ًمٕمـ ُمٕم٤موي٦م واسمٜمف يزيد

 ( اًمٕمٚمقيلم، ص



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
يمٚمٝمؿ يٛمِمقن ىمقاقمد اعمٚمٕمقن ضمٜمٙمٞمز ظم٤من » :«قمج٤مئ٥م اعم٘مدور ذم أظم٤ٌمر شمٞمٛمقر» وضم٤مء ذم

يمؾ ُمـ ُمقٟٓم٤م وؿمٞمخٜم٤م طم٤مومظ اًمديـ حمٛمد اًمٌزازي  وُمـ هذه اجلٝم٦م أومتك ،قمغم ىمقاقمد اإلؾمالم

رمحف اهلل، وُمقٟٓم٤م وؾمٞمدٟم٤م وؿمٞمخٜم٤م قمالء اًمديـ حمٛمد اًمٌخ٤مري أسم٘م٤مه اهلل، وهمػممه٤م ُمـ اًمٕمٚمًمء 

إقمالم، وأئٛم٦م اإلؾمالم، سمٙمٗمر شمٞمٛمقر وسمٙمٗمر ُمـ ي٘مدم اًم٘مقاقمد اجلٜمٙمٞمزظم٤مٟمٞم٦م قمغم اًمنميٕم٦م 

 ، ـمٌع يمٚمٙمتف، اهلٜمد( ص )قمج٤مئ٥م اعم٘مدور ذم أظم٤ٌمر شمٞمٛمقر،.«اإلؾمالُمٞم٦م

قمدة اعمٜمجٛملم ومال يتحرك طمريم٦م إٓ سم٤مظمتٞم٤مر  ويم٤من ًمف» وىم٤مل شم٘مل اًمديـ اعم٘مريزي:

 (  )درر اًمٕم٘مقد اًمٗمريدة ذم شمراضمؿ إقمٞم٤من اعمٗمٞمدة، صش.ٟمجقُمل

ُمٚمخّمٝم٤م: عم٤م يم٤من يقم  ىمّم٦مً  «ؾمٛمط اًمٜمجقم اًمٕمقازم»ذيمر قمٌد اعمٚمؽ سمـ احلًلم ذم 

ذ يٕمٜمل شمٞمٛمقر ىمٚمٕم٦م طمٚم٥م سم٤مُٕم٤من ُمـ قم٤مم صمًمن وصمًمن ُمئ٦م أظم اخلٛمٞمس شم٤مؾمع رسمٞمع إول

وـمٚم٥م ُمـ ُمٕمف ُمـ  ،إيًمن اًمتل ًمٞمس ُمٕمٝم٤م أيًمن وم٤مؾمتحي قمٚمًمءه٤م وىمْم٤مهت٤م ومحيوا إًمٞمفو

ىمؾ  أهؾ اًمٕمٚمؿ وم٘م٤مل ًمٙمٌػمهؿ قمٜمده وهق اعمقمم قمٌد اجل٤ٌمر اسمـ اًمٕمالُم٦م ٟمٕمًمن اًمديـ احلٜمٗمل:

قمٚمًمء ؾمٛمرىمٜمد وسمخ٤مرى وهراة وظمراؾم٤من وؾم٤مئر إين ؾم٤مئٚمٝمؿ قمـ ُم٤ًمئؾ ؾم٠مًم٧م قمٜمٝم٤م  :هلؿ

اًمٌالد اًمتل اومتتحتٝم٤م ومٚمؿ يٗمّمحقا اجلقاب ومال شمٙمقٟمقا ُمثٚمٝمؿ، وهٌقا أين ـم٤مًم٥م ُمـ ـمالب 

اًمٕمٚمؿ. ىم٤مل اًم٘م٤ميض أسمق اًمقًمٞمد حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمقد اًم٘م٤ميض اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمِمحٜم٦م: وم٘م٤مل 

درس هذه اًمٌالد وُمٗمتٞمٝم٤م اًم٘م٤ميض ذف اًمديـ ُمقؾمك إٟمّم٤مري اًمِم٤مومٕمل: هذا ؿمٞمخٜم٤م وُم

: ؾمٚمقه، ىم٤مل: وم٘م٤مل زم ىم٤موٞمف: قمٌد اجل٤ٌمر: ؾمٚمٓم٤مٟمٜم٤م ي٘مقل: إٟمف سم٤مُٕمس ىمتؾ ُمٜم٤م ُمِمػما إزمَّ 

و ىمٚمٜم٤م ذم أٟمٗمًٜم٤م: هذا اًمذي يم٤من يٌٚمٖمٜم٤م  ،وُمٜمٙمؿ ومٛمـ اًمِمٝمٞمد ىمتٞمٚمٜم٤م أم ىمتٞمٚمٙمؿ؟ ومقضمؿ اجلٛمٞمع

يع سمديع وم٘مٚم٧م: هذا سمجقاب ه ىم٤مل اسمـ ؿمحٜم٦م: ومٗمتح اهلل قمكمَّ  قمٜمف ُمـ اًمتٕمٜم٧م وؾمٙم٧م اًم٘مقم.

شمٞمٛمقر ؾمٛمٕمف وسمٍمه وىم٤مل  ؾم١مال ؾمئؾ قمٜمف ؾمٞمدٟم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وأًم٘مك إزمَّ 

ًمٕمٌد اجل٤ٌمر يًخر ُمـ يمالُمل يمٞمػ ؾمئؾ رؾمقل اهلل قمـ هذا ويمٞمػ أضم٤مب؟ وم٘مٚم٧م: ضم٤مء 

أقمرايب إمم رؾمقل اهلل وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، إن اًمرضمؾ ي٘م٤مشمؾ محٞم٦م وي٘م٤مشمؾ ًمػمي ُمٙم٤مٟمف ُمـ 

ُمـ ىم٤مشمؾ ًمتٙمقن يمٚمٛم٦م اهلل هل اًمٕمٚمٞم٤م ومٝمق » ٜم٤م اًمِمٝمٞمد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل؟ وم٘م٤مل:اًمِمج٤مقم٦م وم٠ميُّ 

 . وم٘م٤مل شمٞمٛمقر ًمٜمؽ: ظمقب ظمقب.«اًمِمٝمٞمد

واهلل اًمٕمٔمٞمؿ عم٤م ىمٚم٧م: هذا  ىم٤مل اًم٘م٤ميض ذف اًمديـ زم سمٕمد أن اٟم٘مْم٧م اعمح٤مدصم٦م:

عمٜم٤م ىمد اظمتؾ اًم١ًمال ؾمئؾ قمٜمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأٟم٤م حمدث زُم٤مين ىمٚم٧م: قم٤م



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 قم٘مٚمف، وم٢من هذا ؾم١مال ٓيٛمٙمـ اجلقاب قمٜمف ذم هذا اعم٘م٤مم.

وم٤مٟمٗمتح سم٤مب اعم١ماٟم٦ًم ومٙمثر ُمٜمف اًم١ًمال ويمثر ُمٜمل اجلقاب. ويم٤من آظمر ُم٤م ؾم٠مل أن ىم٤مل: 

ُم٤م شم٘مقًمقن ذم قمكم وُمٕم٤موي٦م ويزيد؟ وم٠مه إمم اًم٘م٤ميض ذف اًمديـ أن اقمرف يمٞمػ دم٤موسمف وم٢مٟمف 

وىمد ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٚمؿ اًمديـ اًم٘مٗميص اعم٤مًمٙمل يمالُم٤م  ؿمٞمٕمل؟ ومٚمؿ أومرغ ُمـ ؾمًمع يمالُمف إٓ

 ،وُمٕم٤موي٦م فم٤ممل ،وىم٤مل: قمكم قمغم احلؼ ،ا٤م ؿمديدً ومٖمْم٥م ًمذًمؽ همْمًٌ  ،ُمٕمٜم٤مه: إن اًمٙمؾ جمتٝمدون

قن ىمتٚمقا احلًلم. ىم٤مل اسمـ ؿمحٜم٦م: يوهؿ يزيد ،وأٟمتؿ طمٚمٌٞمقن شمٌع ٕهؾ دُمِمؼ ،ويزيد وم٤مؾمؼ

سمٌمء وضمده ذم يمت٤مب ٓ يٕمرف ُمٕمٜم٤مه،  وم٠مظمذت ذم ُمالـمٗمتف وآقمتذار قمـ اعم٤مًمٙمل سم٠مٟمف أضم٤مب

 ومٕم٤مد إمم دون ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف ُمـ اًمًٌط.

ىم٤مل اسمـ اًمِمحٜم٦م: وعم٤م يم٤من آظمر ؿمٝمر رسمٞمع اعمذيمقر ـمٚمٌٜمل ورومٞم٘مل اًم٘م٤ميض ذف اًمديـ 

وًمٞمس  ،وأقم٤مد اًم١ًمال قمـ قمكم وُمٕم٤موي٦م، وم٘مٚم٧م: ٓ ؿمؽ أن احلؼ يم٤من ُمع قمكم ذم ٟمقسمتف

وىمد مت٧م  «اخلالوم٦م سمٕمدي صمالصمقن ؾمٜم٦م» هلل أٟمف ىم٤مل:ُمٕم٤موي٦م ُمـ اخلٚمٗم٤مء؛ وم٢مٟمف صح قمـ رؾمقل ا

)يمذا ذم ؾمٛمط اًمٜمجقم اًمٕمقازم  سمٕمكم واسمٜمف احلًـ. وم٘م٤مل شمٞمٛمقر ًمٜمؽ: ىمؾ: قمكم قمغم احلؼ وُمٕم٤موي٦م فم٤ممل.

 ( /-ذم أٟم٤ٌمء إوائؾ و اًمتقازم 

 صمؿ ىم٤مل: أؿم٤مر اسمـ اًمِمحٜم٦م إمم أن ص٤مطم٥م اهلداي٦م ىم٤مل: قمكم قمغم احلؼ، وُمٕم٤موي٦م ضم٤مئر. 

ا يدل قمغم أن ُمِم٤ميخ طمٚم٥م وىمْم٤مهت٤م وُمٗمتٞمٝم٤م ىمد ؿم٤مهدوا شمٞمٛمقر سم٠مم أقمٞمٜمٝمؿ، هذ

 وًمٞمس اخلؼم يم٤معمٕم٤ميٜم٦م.   ويم٤مٟمقا يروٟمف ؿمٞمٕمٞم٤م. ٤م.وحتدصمقا إًمٞمف ؿمٗم٤مهً 

ٜم٤م إؾمت٤مذ/حمٛمد ـم٤مهر قمكم اهل٤مؿمٛمل ذم يمت٤مب ريض  ٟم٤مىمدو ؾمٞمدٟم٤م ُمٕم٤موي٦م» ىم٤مل قمٍميُّ

قمغم رومع راي٦م اإلؾمالم واؾمتئّم٤مل  -أورسم٤موم٤مشمح - أسَّ اًمًٚمٓم٤من سم٤م يزيد ظم٤من إول :«اهلل قمٜمف

َـّ طمرسم٤م  ومتحرك اًمٕمرق اًم٤ًٌمئل ذم شمٞمٛمقر ًمٜمؽ، طمٙمؿ اًمٜمّم٤مرى، ومتًمٕ ُمع ىمٞمٍم اًمروم وؿم

، اهنزم ومٞمٝم٤م سم٤م يزيد، «طمرب إٟمٙمقره»يذيمره٤م اًمت٤مريخ سمـ ود سم٤ميزيد، وشمٜمٗمس اًمٜمّم٤مرى  وُاِهَ

 اًمّمٕمداء. 

ُمـ ووع شم٤مسمقت اًمٕمزاء هق إُمػم أول  همالم أمحد اًمٙم٤ميمقري: وىم٤مل اًمٕم٤ممل اًمِمٞمٕمل:

ويم٤من يزور اًمٙمرسمالء اعمٕمالة  ٤م سم٤محلًلم ريض اهلل قمٜمف،ٕمً شمٞمٛمقر، وأرضمٕمقا ذًمؽ إمم أٟمف يم٤من ُمقًمِ 

 ومٓمٚم٥م واؿمتٖمؾ قم٤مُم٤م ذم احلرب اؿمتٖم٤مٓ مل يتٛمٙمـ ُمـ اًمزي٤مرة، واًمروو٦م اعمٓمٝمرة يمؾ قم٤مم،

ًً ومٓم٤مب  ، وضمٕمٚمف قمغم صقرة شم٤مسمقت اًمٕمزاء،«ؿمٌٞمٝم٤م سم٤مًمروو٦م اعم٘مدؾم٦م» )جمٚم٦م ٤م سمزي٤مرشمف.ٟمٗم

 هـ( قم٤مم  ُمٕمروم٧م،طمٞمدرآسم٤مد،



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 -هـ (قم٤مُم٤م اقمت٤ٌمرا ُمـ ف اعمٛمتد قمغم )ئاًم٘مقل أن قمٝمد إُمػم شمٞمٛمقر وظمٚمٗم٤مٟم٤مومٚم٦م 

0،ص ا.واعمذه٥م اًمِمٞمٕمل يمثػمً  ،ازدهر اًمِمٞمٕم٦م هـ(- .) 

  وؾتاهلم: ،مشاجرات اـصحابة ريض اهلل طـفم

تٕمٚمؼ سم٘مت٤مل اًمّمح٤مسم٦م وُمِم٤مضمراهتؿ ومٞمًم سمٞمٜمٝمؿ سم٠مٟمف يقرد سمٕمض اًمٜم٤مس قمغم ُم٤م ي إيراد:

وم٘مد ذه٥م آٓف ُمـ اًمّمح٤مسم٦م  ؛(٩٧الفتح/ ) َّجن يم ىم مم خم ُّٱيٕم٤مرض ىمقًمف شمٕم٤ممم:

    واًمت٤مسمٕملم وحٞم٦م هذه احلروب؟

 اجلواب:

() ،وُم٤م ؿمجر سمٞمٜمٝمؿ ُمـ اًم٘مت٤مل مل يٖمٜمٛمقا ومٞمف أُمقال سمٕمْمٝمؿ يم٤من اًمّمح٤مسم٦م ُمتح٤مسملم، 

 ه قمغم ظمالف ذًمؽ،ومريؼ ُمٜمٝمؿ يم٤من يرى ٟمٗمًف قمغم احلؼ وهمػمَ ؾمٌقا ٟم٤ًمءهؿ، وسمًم أن يمؾ  وٓ

يمًم أن اًمٓمٌٞم٥م يٙمٛمـ ذم ىمٚمٌف طم٥م  وم٘م٤مشمٚمقا قم٘م٤مسًم٤م هلؿ، وُمع يمؾ ومريؼ ُمـ ُيرض قمغم اًم٘مت٤مل،

وًمٙمٜمف جُيري اًمٕمٛمٚمٞم٦م اجلراطمٞم٦م ٓؾمتئّم٤مل اعم٤مدة اًمٗم٤مؾمدة، أو يمًم أن اًمقاًمد أو  دم٤مه اعمريض،

ا ًمٍمومٝمًم واًمٓم٤مًم٥م، وًمٙمٜمٝمًم ىمد ييسم٤مهنًم رضسًم٤م ؿمديدً اًمِمٞمخ يٙمٜم٤من ذم ىمٚمقهبًم احل٥م ًمٚمقًمد 

ٌ   إمم اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ،  ،قمٚمٞمف اًمًالم ٤م ٕظمٞمف ه٤مرونويم٤من ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم يٙمـ ذم ىمٚمٌف طم

ٌ   ٤م ًمف،شم٠مديًٌ  وًمٙمـ أظمذ سمرأؾمف وحلٞمتف جيره، وًمٙمـ يٜمٗمذ احلدود  ٤م دم٤مه اًمرقمٞم٦م،واًم٘م٤ميض يٙمـ طم

 ٟم٤مس. ا ًمٚمٛمجتٛمع ُمـ إدواًم٘مّم٤مص شمٓمٝمػمً 

ويمًم  وطم٤مصؾ اًم٘مقل أن سمٕمض اًمّمقر ُمًتثٜم٤مة ُمـ اًمِمٗم٘م٦م واًمرمح٦م ٕوو٤مع اوٓمراري٦م،

ًمٞم٧ًم ؿمٗم٘م٦م إيم٤مسمر قم٤ٌمرة قمـ اًمرومؼ ذم يمؾ وضمف، سمؾ اًمرومؼ ذم وضمٝمف، واًمِمدة  ي٘مقل اًمٌٕمض:

ذم وضمٝمٝم٤م يدظمالن ذم ٟمٓم٤مق اًمِمٗم٘م٦م. ذب أسمق ؿمحٛم٦م سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف 

 ومٚمؿ يرَض سمف قمٛمر ريض اهلل قمٜمف، ٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ذم ُمٍم ظمٗمٞم٦ًم،وميسمف قم ومًٙمر، ا،ٟمٌٞمذً 

 ويم٤من قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب يٙمـ ذم ىمٚمٌف طم٤ٌم ًمقًمده، وأقم٤مد اًميب قمٚمٞمف اطمؽماًُم٤م ًمًٞم٤مدة اًم٘م٤مٟمقن.

  ./ومت٤موى داراًمٕمٚمقم زيمري٤م . و/)ومتح اًم٤ٌمري  ٤م ًمٚمحٙمؿ اًمنمقمل.وًمٙمـ قم٤مىمٌف اطمؽماُمً 

ُمـ ىُمتِؾ ُمٜم٤ّم وُمٜمٝمؿ يريد » ىمتالٟم٤م وىمتالهؿ؟ وم٘م٤مل: ُم٤م شم٘مقل ذم»ؾمئؾ قمكم ريض اهلل قمٜمف:

 (، رىمؿ:/)ؾمٜمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقرش.وضمف اهلل واًمدار أظمرة دظمؾ اجلٜم٦م

ش. ؿ ذم اجلٜم٦مهىمتالٟم٤م وىمتال» قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف: «ُمّمٜمٗمف»روى اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم و

 (0)ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، رىمؿ:



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
قمـ أيب وائؾ، ىم٤مل: رأى  وم٘م٤مل: قمـ أيب ُمٞمنة رؤي٤مه، «اعمّمٜمػ»روى اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم و

ذم اعمٜم٤مم أسمق اعمٞمنة قمٛمرو سمـ ذطمٌٞمؾ، ويم٤من ُمـ أومْمؾ أصح٤مب قمٌد اهلل، ىم٤مل: رأي٧م يم٠مين 

أدظمٚم٧م اجلٜم٦م، ومرأي٧م ىم٤ٌمسم٤م ُميوسم٦م، وم٘مٚم٧م: عمـ هذه؟ وم٘مٞمؾ: هذه ًمذي اًمٙمالع وطمقؿم٥م، 

قمًمر وأصح٤مسمف، ىم٤مًمقا: أُم٤مُمؽ، ىمٚم٧م: ويم٤مٟم٤م ممـ ىمتؾ ُمع ُمٕم٤موي٦م يقم صٗملم، ىم٤مل: ىمٚم٧م: وم٠ميـ 

)اعمّمٜمػ ٓسمـ أيب  ٤م، ىم٤مل: ىمٞمؾ: إهنؿ ًم٘مقا اهلل ومقضمدوه واؾمع اعمٖمٗمرة.ٝمؿ سمٕمًْم ويمٞمػ وىمد ىمتؾ سمٕمُْم 

شم٤مريخ و؛/اًمًٜمـ اًمٙمؼمی ًمٚمٌٞمٝم٘مل و ؛وؾمٜمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر، رىمؿ: ؛ؿمٞم٦ٌم، سم٤مب ُم٤م ذيمر ذم صٗملم، رىمؿ:

 (/دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر

ومروى اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح  ؤي٤م مم٤مصمٚم٦م ًمٕمكم وُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمٝمًم.وروي٧ْم ر

رأي٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وأسمق سمٙمر » قمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز رمحف اهلل ىمقًمف:

وقمٛمر ضم٤مًم٤ًمن قمٜمده، ومًٚمٛم٧م قمٚمٞمف وضمٚم٧ًم ومٌٞمٜم٤م أٟم٤م ضم٤مًمس إذ أيت سمٕمكم، وُمٕم٤موي٦م وم٠مدظمال 

وأٟم٤م أٟمٔمر إًمٞمٝمًم، ومًم يم٤من سم٠مهع أن ظمرج قمكم وهق ي٘مقل ىميض زم  سمٞمت٤م وأضمٞمػ قمٚمٞمٝمًم اًم٤ٌمب،

ش. ورب اًمٙمٕم٦ٌم، وُم٤م يم٤من سم٠مهع أن ظمرج ُمٕم٤موي٦م قمغم إصمره وهق ي٘مقل همٗمر زم ورب اًمٙمٕم٦ٌم

 ./وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء  ./وأظمرضمف سم٢مؾمٜم٤مده اسمـ ؿم٦ٌم ذم شم٤مريخ اعمديٜم٦م  ․ٓسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م، رىمؿ: ،)اعمٜم٤مُم٤مت

 (/0وذيمره اسمـ يمثػم ذم اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  ․ُمـ ـمريؼ أيب ٟمٕمٞمؿ /00واسمـ قم٤ًميمر ذم شم٤مريخ دُمِمؼ 

( ًوجي٤مب صم٤مٟمٞم ) ٤م قمـ هذا اإليراد سم٠من اًمّمح٤مسم٦م يم٤من سمٕمْمٝمؿ ُمـ سمٕمْمٝمؿ، همػم أن

وإٓ  ومٞم٘مع اًمٗمري٘م٤من ذم طم٤ٌمهلؿ، يم٤مٟمقا يثػمون احلرب، إذار اًمذيـ اٟمدؾمقا إمم ضمٞمِمٝمؿ،

ومٗمل طمرب اجلٛمؾ أقمٚمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف متٞمٞمز ىمتٚم٦م قمثًمن  ن اًم٘مت٤مل و احلرب،يم٤مٟمقا ي٠مسمق

وًمٙمـ يمٞمػ  ريض اهلل قمٜمف ٟمتٞمج٦م ُم٤ًمقمل اًمّمٚمح اًمتل سمذهل٤م ىمٕم٘م٤مع سمـ قمٛمرو ريض اهلل قمٜمف،

ذم ىمتؾ قمكم ريض اهلل قمٜمف، صمؿ ردوا  -أوٓ–ومتِم٤موروا ومٞمًم سمٞمٜمٝمؿ  يرى إذار هبذا اإلقمالن،

وأؿمٕمٚمقا ٟم٤مر  صمؿ اؾمتٖمٚمقا فمٚمٛم٦م اًمٚمٞمؾ وهجٛمقا قمغم ظمّمٛمٝمؿ، ة.هذا اًمرأي ٕؾم٤ٌمب قمد

ؾ أُمث٤مل ـمٚمح٦م واًمزسمػم ريض اهلل قمٜمٝمًم. ومّمَّ  وشمٜمٗمًقا اًمّمٕمداء سم٘متؾ قمٔمًمء اعمًٚمٛملم، احلرب،

 (. 0- )ص «ؾمػمة قمكم اعمرشم٣م» اًمٙمالم قمغم هذه اًمٗمقاضمع اًمِمٞمخ حمٛمد ٟم٤مومع ذم

٤م قمغم احلرب، وأُم٤م  أضمٚم٦م وم٘مد يم٤من سمٕمض اًمٜم٤مس طمريًّم  وىمس قمٚمٞمف طمرب صٗملم،

وشمٗمٞمد سمٕمض رواي٤مت صحٞمح اًمٌخ٤مري أن  اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ وم٘مد ـمقوا يمِمحٝمؿ قمٜمٝم٤م،

ؾم٠مًم٧م أسم٤م وائؾ: ؿمٝمدت  ىم٤مل إقمٛمش: ضمٞمش قمكم يم٤من ومٞمف سمٕمض ُمـ ُيرض قمغم اًم٘مت٤مل.

ي٘مقل  ،-ويم٤من ُمع قمكم ريض اهلل قمٜمف-ومًٛمٕم٧م ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ صٗملم؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ،



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 إذا يم٤من اًمّمٚمح ُمع اعمنميملم يقم احلديٌٞم٦م ظمػما، اهتٛمقا رأيٙمؿ،» ٤مل:ًمٚمٛمحرولم قمغم اًم٘مت

ح ٞم)صح . اٟمتٝمك ُمٚمخص رواي٦م صحٞمح اًمٌخ٤مري.«ا أوممومألن يٙمقن اًمّمٚمح سملم اعمًٚمٛملم ظمػمً 

 ، سم٤مب اصمؿ ُمـ قم٤مهد صمؿ همدر( اًمٌخ٤مري، رىمؿ:

د  قمكم أرا واقمٚمؿ أن ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ ريض اهلل قمٜمف يم٤من ُئمك سمث٘م٦م قمكم ريض اهلل قمٜمف،

 ًٓ  شمٌقك.  ُمـومرده  ومل ي٘مٌٚمف اًمٜم٤مس،  ُمـ ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف،ريض اهلل قمٜمف أن يقًمٞمف اًمِم٤مم سمد

وشمدل رواي٦م أظمرى قمٜمد صحٞمح اًمٌخ٤مري قمغم أن سمدء اًم٘مت٤مل يم٤من ُمـ ضمٞمش قمكم ريض 

 ، سم٤مب إذا اوٓمر اًمرضمؾ إًمی اًمٜمٔمر ذم ؿمٕمقر أهؾ اًمذُم٦م( 0)صحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ:اهلل قمٜمف.

 ت اـسؾف ؽقام خيص مشاجرات اـصحابة: توجقفا

اطمؽمز اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ُمـ اًمٓمٕمـ وإسمداء اًمرأي واًمتٕمٚمٞمؼ قمغم ُم٤م ؿمجر سملم اًمّمح٤مسم٦م 

ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر رمحف  وظم٤مص٦م قمغم ُمـ ؿم٤مرك ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ذم وىمٕم٦م اجلٛمؾ وصٗملم.

ؿ ُمـ اشمٗمؼ أهؾ اًمًٜم٦م قمغم وضمقب ُمٜمع اًمٓمٕمـ قمغم أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م سم٥ًٌم ُم٤م وىمع هل» اهلل:

ٕهنؿ مل ي٘م٤مشمٚمقا ذم شمٚمؽ احلروب إٓ قمـ اضمتٝم٤مد، وىمد قمٗم٤م اهلل  ؛ذًمؽ وًمق قمرف اعمحؼ ُمٜمٝمؿ

ش. ا وأن اعمّمٞم٥م ي١مضمر أضمريـا واطمدً سمؾ صم٧ٌم أٟمف ي١مضمر أضمرً  ،شمٕم٤ممم قمـ اعمخٓمئ ذم آضمتٝم٤مد

 (/)ومتح اًم٤ٌمري 

ـّ سم٤مًمّمح٤مسم٦م ذم شمٚمؽ احلروب أهن» :»اإلص٤مسم٦م« ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ؿ يم٤مٟمقا واًمٔم

ومٞمٝم٤م ُمت٠مّوًملم، وًمٚمٛمجتٝمد اعمخٓمئ أضمر، وإذا صم٧ٌم هذا ذم طمؼ آطم٤مد اًمٜم٤مس، ومثٌقشمف ًمٚمّمح٤مسم٦م 

 (/0)اإلص٤مسم٦م  ش.سم٤مًمٓمريؼ إومم

قم٘مٞمدة أهؾ  «ُمٙمتقسم٤مشمف» وأووح اًمِمٞمخ جمدد إًمػ اًمث٤مين رمحف اهلل ذم همػم ُمقوع ُمـ

ُُيٛمؾ ُم٤م ؿمجر سملم  ٓ وىم٤مل: اًمًٜم٦م و اجلًمقم٦م ومٞمًم ؿمجر سملم اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ،

وم٢من ٟمٗمقؾمٝمؿ ىمد شمزيم٧م ذم  اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ُمـ اخلالف واًمٜمزاع قمغم هقى اًمٜمٗمس،

)ُمٙمتقسم٤مت اإلُم٤مم اًمرسم٤مين .«وختٚمّم٧م ُمـ إُم٤مرة سم٤مًمًقء صح٦ٌم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،

/:رىمؿ اعمٙمتقب ، .) 

ُيٛمؾ قمغم احِلَٙمؿ اًمّم٤محل٦م  وُم٤م ؿمجر سمٞمٜمٝمؿ ُمـ اًمٜمزاع واخلالف وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر:

وم٢من أظمٓم٠م أطمد  سمؾ قمـ اضمتٝم٤مد وقمٚمؿ، ومل يّمدر قمـ طمرص وهقى وضمٝمؾ، واًمٔمٜمقن احلًٜم٦م،

وهذا هق اًمٓمريؼ اًم٘مقيؿ اًمقؾمط سملم  ُمٜمٝمؿ ذم آضمتٝم٤مد ومٚمٚمٛمخٓمئ أضمر واطمد قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم،



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (. رىمؿ اعمٙمتقب:، /)ُمٙمتقسم٤مت اإلُم٤مم اًمرسم٤مين اإلومراط واًمتٗمريط، ؾمٚمٙمف أهؾ اًمًٜم٦م واجلًمقم٦م.

واشمٗمؼ أهؾ اًمًٜم٦م قمغم وضمقب اًمٙمػ قمًم » وىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد اًم٘م٤مدر اجلٞمالين رمحف اهلل:

ؿمجر سمٞمٜمٝمؿ، واإلُم٤ًمك قمـ ُم٤ًموهيؿ، وإفمٝم٤مر ومْم٤مئٚمٝمؿ وحم٤مؾمٜمٝمؿ، وشمًٚمٞمؿ أُمرهؿ إمم اهلل 

 .، ط: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت(/ٌل ـمريؼ احلؼ قمز وضمؾ ًم)اًمٖمٜمٞم٦م ًمٓم٤مش. قمز وضمؾ

ٌَّٝمؿ وأسمٖمْمٝمؿ ومحؾ ُم٤م يم٤من ُمـ شم٠مويٚمٝمؿ »  ىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿ إصٗمٝم٤مين:و ومٛمـ ؾم

ـ ومٝمق اًمٕم٤مدل قمـ أُمر اهلل شمٕم٤ممم وشم٠مديٌف ووصٞمَّتف ومٞمٝمؿ، وٓ  ًَ وطُمروهبؿ قمغم همػم اجلٛمٞمؾ احل

تِف ذم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وصح٤مسمتف واإلؾمالم  ط ًم٤ًمَٟمف ومٞمٝمؿ إٓ ُمـ ؾمقء ـَمِقيَّ ًُ يٌ

 (شمثٌٞم٧م اإلُم٤مُم٦م وشمرشمٞم٥م اخلالوم٦م، ٕيب ٟمٕمٞمؿ إصٌٝم٤مين، ص). شواعمًٚمٛملم

ٓ جيقز أن يٜم٥ًم إمم أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ظمٓم٠م ُم٘مٓمقع سمف، إذ » وىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل:

وأرادوا اهلل قمز وضمؾ، وهؿ يمٚمٝمؿ ًمٜم٤م أئٛم٦م، وىمد شمٕمٌدٟم٤م  ،يم٤مٟمقا يمٚمٝمؿ اضمتٝمدوا ومٞمًم ومٕمٚمقه

اًمذيمر، حلرُم٦م اًمّمح٦ٌم وًمٜمٝمل اًمٜمٌل صغم سم٤مًمٙمػ قمًم ؿمجر سمٞمٜمٝمؿ، وأٓ ٟمذيمرهؿ إٓ سم٠مطمًـ 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ ؾمٌٝمؿ، وأن اهلل همٗمر هلؿ، وأظمؼم سم٤مًمرو٤م قمٜمٝمؿ. هذا ُمع ُم٤م ىمد ورد ُمـ 

إظم٤ٌمر ُمـ ـمرق خمتٚمٗم٦م قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن ـمٚمح٦م ؿمٝمٞمد يٛمٌم قمغم وضمف 

)اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم  ش.اٝمٞمدً ٤م مل يٙمـ سم٤مًم٘متؾ ومٞمف ؿمإرض، ومٚمق يم٤من ُم٤م ظمرج إًمٞمف ُمـ احلرب قمّمٞم٤مٟمً 

 (/اًم٘مرآن ًمٚم٘مرـمٌل 

ىم٤مل اًمٙمًمل سمـ أيب ذيػ: وًمٞمس اعمراد سمًم ؿمجر سملم قمكم » وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمِمٕمراين:

يمًم شمقمهف سمٕمْمٝمؿ، وإٟمًم اعمٜم٤مزقم٦م يم٤مٟم٧م سم٥ًٌم شمًٚمٞمؿ ىمتٚم٦م قمثًمن  ،وُمٕم٤موي٦م اعمٜم٤مزقم٦م ذم اإلُم٤مرة

رأى أن شم٠مظمػم شمًٚمٞمٛمٝمؿ أصقب إذ اعم٤ٌمدرة  إمم قمِمػمشمف ًمٞم٘متّمقا ُمٜمٝمؿ، ٕن قمٚمٞم٤م ريض اهلل قمٜمف

سم٤مًم٘مٌض قمٚمٞمٝمؿ ُمع يمثرة قمِم٤مئرهؿ واظمتالـمٝمؿ سمٕمًٙمر قمكم ي١مدي إمم اوٓمراب أُمر اإلُم٤مُم٦م 

اًمٕم٤مُم٦م، وم٢من سمٕمْمٝمؿ قمزم قمغم اخلروج قمغم اإلُم٤مم قمكم وقمغم ىمتٚمف عم٤م ٟم٤مدى يقم اجلٛمؾ سم٠من خيرج 

ىمتّم٤مص ُمٜمٝمؿ أصقب. ومٙمؾ ُمٜمٝمًم قمٜمف ىمتٚم٦م قمثًمن، ورأى ُمٕم٤موي٦م أن اعم٤ٌمدرة إمم شمًٚمٞمٛمٝمؿ ًمال

اعم٤ًمُمرة سمنمح ، ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م. واٟمٔمر: ٞمقاىمٞم٧م واجلقاهر ذم سمٞم٤من قم٘م٤مئد إيم٤مسمر، ص)اًمش.جمتٝمد ُم٠مضمقر

 ، سم٤مب ومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم(.اعم٤ًميرة، ص

د، وم٘م٤مل: أىمقام قمـ أيب ٟمية ىم٤مل: ذيمروا قمٚمٞم ٤م وقمثًمَن وـمٚمح٦َم واًمزسمػَم قمٜمد أيب ؾمٕمٞمو

وُمثٚمف ذم  .)ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، رىمؿ:ش. اهلل ؾمٌ٘م٧م هلؿ ؾمقاسمؼ وأص٤مسمتٝمؿ ومتٜم٦م، ومردوا أُمرهؿ إمم

 (ًمالًمٙم٤مئل، رىمؿ: ،وذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلًمقم٦م ․۱۱ًمٜمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، رىمؿ: ،اًمٗمتـ



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
د اًمٕمزيز قمـ حمٛمد سمـ اًمٜمي ىم٤مل: ذيمروا اظمتالف أصح٤مب حمٛمد قمٜمد قمٛمر سمـ قمٌو

ٜمَتٙمؿ ومٞمف»وم٘م٤مل:  ًِ  (/)اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمی ٓسمـ ؾمٕمد ش. أُمٌر أظمرج اهلل أيديٙمؿ ُمٜمف ُم٤م شُمْٕمِٛمُٚمقن أًم

شمٚمؽ »ؾمئؾ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز قمـ قمكم وقمثًمن واجلٛمؾ وصٗملم ُم٤م يم٤من سمٞمٜمٝمؿ، وم٘م٤مل: و

شم٤مريخ  ./ؾمٕمد )اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمی ٓسمـ  ش.دُم٤مٌء يمػ اهلل يديَّ قمٜمٝم٤م وأٟم٤م أيمره أن أهمٛمس ًم٤ًمين ومٞمٝم٤م

 (/دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر 

ىمت٤مل ؿمٝمده أصح٤مب حمٛمد » ؾمئؾ احلًـ اًمٌٍمي قمًم ؿمجر سملم اًمّمح٤مسم٦م وم٘م٤مل:و

)اجل٤مُمع ش. صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهمٌٜم٤م، وقمٚمٛمقا وضمٝمٚمٜم٤م، واضمتٛمٕمقا وم٤مشمٌٕمٜم٤م، واظمتٚمٗمقا ومقىمٗمٜم٤م

 (/ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚم٘مرـمٌل 

وٟمٕمٚمؿ أن اًم٘مقم يم٤مٟمقا أقمٚمؿ  ٘مقل يمًم ىم٤مل احلًـ،ومٜمحـ ٟم»وىم٤مل أسمق قمٌد اهلل اعمح٤مؾمٌل:

وٓ ٟمٌتدع رأي٤م ُمٜم٤م،  ،سمًم دظمٚمقا ومٞمف ُمٜم٤م، وٟمتٌع ُم٤م اضمتٛمٕمقا قمٚمٞمف، وٟم٘مػ قمٜمد ُم٤م اظمتٚمٗمقا ومٞمف

وٟمٕمٚمؿ أهنؿ اضمتٝمدوا وأرادوا اهلل قمز وضمؾ، إذ يم٤مٟمقا همػم ُمتٝمٛملم ذم اًمديـ، وٟم٠ًمل اهلل 

 (/)اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚم٘مرـمٌل  ش.اًمتقومٞمؼ

وم٢مُم٤ًمك ه١مٓء قمًم ؿمجر سملم اًمّمح٤مسم٦م وطمٞم٤مدهؿ ومٞمف أؾمقة طمًٜم٦م ًمٜم٤م ذم يمػ اًمٚم٤ًمن ذم  

 واًمتٕمٚمٞم٘م٤مت ُمـ ضمديد.  وآطمؽماز ُمـ ُمٕم٤مروتٝمؿ، ُمثؾ هذه اًم٘مْم٤مي٤م،

اـتي تتضؿن استخػاَف  حتؼقق بعض اـروايات اخلاصة ببـي أمقة،

رمها وؼ ،وازدراء بعض اـصحابة أمثال معاوية بن أيب سػقان، ومروان

 ريض اهلل طـفم:

زون ي ؿلن بـي احلؽم بن أيب اـعاص يـُأريت دم مـام» حتؼقق حديث:

 «: زو اـؼردةتـطذ مـزي ؿام 

 ًمٚمحدي٨م صمالصم٦م أؾم٤مٟمٞمد: 

 -   ىم٤مل احل٤ميمؿ: طمدصمٜم٤م أسمق أمحد قمكم سمـ حمٛمد إزرىمل سمٛمرو)يمذاب(، صمٜم٤م أسمق ضمٕمٗمر

أمحد سمـ حمٛمد سمـ اًمقًمٞمد إزرىمل، ُم١مذن  حمٛمد سمـ إؾمًمقمٞمؾ سمـ ؾم٤ممل اًمّم٤مئغ )صم٘م٦م( سمٛمٙم٦م، صمٜم٤م

اعمًجد احلرام)صم٘م٦م(، صمٜم٤م ُمًٚمؿ سمـ ظم٤مًمد اًمزٟمجل)وٕمٞمػ، ُمٜمٙمر احلدي٨م(، قمـ اًمٕمالء سمـ 
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قمٌد اًمرمحـ )صدوق ُأٟمٙمِر ُمـ طمديثف أؿمٞم٤مء(، قمـ أسمٞمف )صم٘م٦م(، قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف، أن 

يم٠من سمٜمل احلٙمؿ سمـ أيب اًمٕم٤مص ل إين ُأِري٧م ذم ُمٜم٤مُم»رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ىم٤مل:

ومًم رئل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمًتجٛمٕم٤م  ىم٤مل: .شزون قمغم ُمٜمؼمي يمًم شمٜمزو اًم٘مردةيٜم

 (. )اعمًتدرك ًمٚمح٤ميمؿ، رىمؿ:. و٤مطمٙم٤م طمتك شمقذم

 ىم٤مل احل٤ميمؿ: صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم، وىم٤مل اًمذهٌل: قمغم ذط ُمًٚمؿ. 

ىم٤مل ذم ؿمٞمخف أيب أمحد سمـ قمكم سمـ  وم٢من احل٤ميمؿ ُمـ اًمٕمج٥م شمّمحٞمح احل٤ميمؿ واًمذهٌل؛

وىم٤مل ذم ؾمػم  (./) «ُمٞمزان آقمتدال» وؾم٤مق اًمذهٌل ىمقل احل٤ميمؿ هذا ذم يمذاب. حمٛمد:

واٟمٔمر: شم٤مريخ اإلؾمالم ًمٚمذهٌل  .شيٙمذب ُمثؾ اًمًٙمر ىم٤مل احل٤ميمؿ:» (:/أقمالم اًمٜمٌالء )

/. 
٤مدي٨م ُمٜم٤ميمػم ٓ يت٤مسمع ًمف ُمٕمروم٦م وطمٗمظ، ًمٙمٜمف روى ٟمًخ٤م، وأطم» وىم٤مل أسمق يٕمغم اخلٚمٞمكم:

قمٚمٞمٝم٤م، وهق ُمِمٝمقر سمذًمؽ، طمدصمٜم٤م قمٜمف احل٤ميمؿ أسمق قمٌد اهلل، وؾم٠مًمتف قمٜمف وم٘م٤مل: هق أؿمٝمر ذم 

 (/0)اإلرؿم٤مد ذم ُمٕمروم٦م قمٚمًمء احلدي٨م  .شاًمٚملم ُمـ أن شم٠ًمًمٜمل قمٜمف

وٕمٗمف »ُمًٚمؿ سمـ ظم٤مًمد اًمزٟمجل وٕمٞمػ. ىم٤مل اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط، وسمِم٤مر قمقاد:

،  ، وىم٤مل: ُمٜمٙمر احلدي٨م ، واًمٌخ٤مري ، واًمٜم٤ًمئل ، وقمكم اسمـ اعمديٜمل سمقداود، وأ أسمق ضمٕمٗمر اًمٜمٗمٞمكم

، واًمذهٌل، سمٕمد  ، وأسمق زرقم٦م اًمرازي، واسمـ ٟمٛمػم، واًمٌزار ، وأسمق طم٤مشمؿ اًمرازي ذاه٥م احلدي٨م

أن ؾم٤مق ًمف قمدة أطم٤مدي٨م، وىم٤مل: هذه إطم٤مدي٨م وأُمث٤مهل٤م شُمرد هب٤م ىمقة اًمرضمؾ وُيَْمٕمػ. 

، وىم٤مل اسمـ قمدي:  ، ووٕمٗم٤مه ُمرة أظمری واًمدارىمٓمٜمی ومقصم٘م٤مه ُمرة واظمتٚمػ ومٞمف ىمقل اسمـ ُمٕملم

، يمثػم اًمٖمٚمط واخلٓم٠م  يم٤من يمثػم احلدي٨م ، وأرضمق أٟمف ٓ سم٠مس سمف، وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد: طمًـ احلدي٨م

 (/)حترير شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥مش.ذم طمديثف

قزىم٤مين )إسم٤مـمٞمؾ واعمٜم٤ميمػم ًمٚمجوىم٤مل أسمق زرقم٦م اًمرازي: ُمًٚمؿ سمـ ظم٤مًمد اًمزٟمجل ُمٜمٙمر احلدي٨م. 

/) 

هق » وىم٤مل أسمقطم٤مشمؿ اًمرازي: ووٕمٗمف سمٕمْمٝمؿ، واًمٕمالء سمـ قمٌد اًمرمحـ وصم٘مف سمٕمْمٝمؿ،

 (./. ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء /0)ُمٞمزان آقمتدال ش. ص٤مًمح احلدي٨م أٟمٙمر ُمـ طمديثف أؿمٞم٤مء

ىم٤مل ُيٞمك: ًمٞمس طمديثف سمحج٦م، ُمْمٓمرب احلدي٨م، مل يزل اًمٜم٤مس » وىم٤مل اسمـ اجلقزي:

 (/ًمٕمٚمؾ اعمتٜم٤مهٞم٦م )ا. شيت٘مقن طمديثف
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٤م ُمـ ـمريؼ أمحد سمـ حمٛمد روى هذا احلدي٨م يٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من اًمٗمًقي أيًْم 

 (يٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من اًمٗمًقي، رىمؿ:خ٦م ٞم)ُمِم، سمف.إزرىمل)صم٘م٦م( قمـ اًمزٟمجل

 واًمٕمالء. ،وؾمٌؼ اًمٙمالم ذم اًمزٟمجل

٤م سم٢مؾمٜم٤مد يٕم٘مقب واجلقزىم٤مين أيًْم  ،واسمـ قم٤ًميمر ،وروى هذا احلدي٨م يمؾ ُمـ اسمـ يمثػم

؛ شم٤مريخ /؛ اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م /ٞمٝم٘مل )دٓئؾ اًمٜمٌقة ًمٚمٌ.«سم٤مـمؾ» وىم٤مل اجلقزىم٤مين: سمـ ؾمٗمٞم٤من اًمٗمًقي،

 (/0إسم٤مـمٞمؾ واعمٜم٤ميمػم ًمٚمجقزىم٤مٟمی ؛ /دُمِمؼ 

-  :طمدصمٜم٤م ُمّمٕم٥م سمـ قمٌد اهلل، ىم٤مل:طمدصمٜمل اسمـ أيب طم٤مزم، قمـ اًمٕمالء،  ىم٤مل أسمق يٕمغم

رأى ذم اعمٜم٤مم يم٠من سمٜمل احلٙمؿ  اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿقمـ أسمٞمف، قمـ أيب هريرة، أن رؾمقل 

زون قمغم ُمٜمؼمي احلٙمؿ يٜمُم٤م زم رأي٧م سمٜمل » زًمقن، وم٠مصٌح يم٤معمتٖمٞمظ وىم٤مل:يٜمزون قمغم ُمٜمؼمه ويٜم

ىم٤مل: ومًم رئل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمًتجٛمٕم٤م و٤مطمٙم٤م سمٕمد ذًمؽ طمتك ش ٟمزو اًم٘مردة؟

؛ اعمٓم٤مًم٥م ؛ اعم٘مّمد اًمٕمكم ذم زوائد أيب يٕمغم اعمقصكم، رىمؿ:رىمؿ:)ُمًٜمد أيب يٕمغم، ُم٤مت صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

( وىم٤مل: رواه أسمق يٕمغم، /؛ وذيمره اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد )/؛ شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر اًمٕم٤مًمٞم٦م، رىمؿ:

 ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح همػم ُمّمٕم٥م سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم، وهق صم٘م٦م(.

ـمريؼ أيب قمٛمرو حمٛمد سمـ أمحد سمـ محدان احلػمي، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م  وأظمرضمف اجلقزىم٤مين ُمـ

 (/ )إسم٤مـمٞمؾ واعمٜم٤ميمػم ًمٚمجقزىم٤مين أسمق يٕمغم اعمقصكم، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ُمّمٕم٥م سمـ قمٌد اهلل اًمزسمػمي، سمف.

هذا طمدي٨م ٓ يرضمع ُمٜمف إمم صح٦م، » وؾم٤مق اجلقزىم٤مين سم٢مؾمٜم٤مده هذا احلدي٨م صمؿ ىم٤مل:

د اًمٕمزيز سمـ أيب طم٤مزم، قمـ اًمٕمالء سمـ قمٌد اًمرمحـ، وًمٞمس هلذا احلدي٨م أصؾ ُمـ طمدي٨م قمٌ

وإٟمًم هق ُمِمٝمقر ُمـ طمدي٨م اًمزٟمجل، قمـ اًمٕمالء، ؾم٠مًم٧م اإلُم٤مم أسم٤م اًمٗمْمؾ اعم٘مدد، قمـ أيب 

 (/)إسم٤مـمٞمؾ واعمٜم٤ميمػم ًمٚمجقزىم٤مٟمی . شيم٤من يٛمٞمؾ إمم اًمتِمٞمع قمٛمرو احلػمي، وم٘م٤مل:

 ٤م همػم صحٞمح. ومُٕمٚمَِؿ أن هذا اإلؾمٜم٤مد أيًْم 

- قمـ ُيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد، (ُمتٝمؿ سم٤مًمٙمذب واًمقوع) ن سمـ داود اًمِم٤مذيمقينقمـ ؾمٚمٞمًم ،

، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م، قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف )وٕمٞمػ( قمـ ؾمٗمٞم٤من، قمـ قمكم سمـ زيد

أري٧م سمٜمل أُمٞم٦م ذم صقرة اًم٘مردة واخلٜم٤مزير، يّمٕمدون ُمٜمؼمي، ومِمؼ ذًمؽ »وؾمٚمؿ، أٟمف ىم٤مل:

؛ إسم٤مـمٞمؾ واعمٜم٤ميمػم ًمٚمجقزىم٤مين /اعمتٜم٤مهٞم٦م )اًمٕمٚمؾ   (١القدر/ ) َّ يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱقمكم، وم٠مٟمزًم٧م:

/0) 
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وقمكم سمـ زيد سمـ  ذم هذا اإلؾمٜم٤مد ؾمٚمٞمًمن سمـ داود اًمِم٤ميمقين ُمتٝمؿ سم٤مًمٙمذب واًمقوع.

 ضمدقم٤من وٕمٞمػ. 

ُمقوقع سم٤مـمؾ، ىم٤مل إسمراهٞمؿ سمـ  هذا طمدي٨م» ىم٤مل اجلقزىم٤مين سمٕمد ذيمر هذا احلدي٨م:

٤مذيمقين، وم٘م٤مل: ىمد ؾمٛمع إٓ أٟمف يٙمذب اهلل سمـ اجلٜمٞمد: ؾمٛمٕم٧م ُيٞمك سمـ ُمٕملم وذيمر اًمِمقمٌد

 ش.ويْمع احلدي٨م

أُم٤م  ،هذا طمدي٨م ٓ أصؾ ًمف» وؾم٤مق اسمـ اجلقزي هذا احلدي٨م سم٠مؾم٤مٟمٞمده اًمثالصم٦م صمؿ ىم٤مل:

اًمٓمريؼ إول ومٗمٞمف اًمزٟمجل سمـ ظم٤مًمد، ىم٤مل أسمق زرقم٦م: ُمٜمٙمر احلدي٨م. وىم٤مل قمكم سمـ اعمديٜمل: 

س طمديثف سمحج٦م ُمْمٓمرب احلدي٨م مل ًمٞمس سمٌمء، وومٞمف اًمٕمالء سمـ قمٌد اًمرمحـ، ىم٤مل ُيٞمك: ًمٞم

٤م، وىمد ذيمرٟم٤مه، وومٞمف أسمق قمٛمرو يزل اًمٜم٤مس يت٘مقن طمديثف. وأُم٤م اًمٓمريؼ اًمث٤مين ومٗمٞمف اًمٕمالء أيًْم 

احلػمي ويم٤من ُمتِمٞمٕم٤م، يمذًمؽ ىم٤مل أسمق اًمٗمْمؾ اعم٘مدد. وأُم٤م اًمٓمريؼ اًمث٤مًم٨م ومٗمٞمف قمكم سمـ زيد 

ُيٞمك: ًمٞمس سمٌمء. وىم٤مل ىم٤مل أمحد وُيٞمك: ًمٞمس سمٌمء. وومٞمف اًمِم٤مذ يمقين وهق يمذاب، وىم٤مل 

 (/ٜم٤مهٞم٦م )اًمٕمٚمؾ اعمت ش.اًمٌخ٤مري: هق أوٕمػ ُمـ يمؾ وٕمٞمػ

وشمذيمر يمت٥م احلدي٨م واًمت٤مريخ أطم٤مدي٨م أظمرى مم٤مصمٚم٦م ذم ذم سمٜمل أُمٞم٦م؛ وٓيّمح رء  

 ُمٜمٝم٤م. 

 روايات أخرى دم معـى هذه اـروايات: 

-  :نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ ُّٱقمـ قمكم سمـ زيد، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م ذم ىمقًمف 
٤م ُمـ سمٜمل أُمٞم٦م قمغم اعمٜم٤مسمر وم٤ًمءه ذًمؽ، وم٘مٞمؾ ًمف: إٟمًم هل دٟمٞم٤م يٕمٓمقهن٤م ىم٤مل: رأى ٟم٤مؾًم ٱَّ ىئ

 (./ )شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر. ومني قمٜمف

وشمٗمًػم أي٦م اًمٙمريٛم٦م هذا يٕم٤مرض  وقمكم سمـ زيد سمـ ضمدقم٤من وٕمٞمػ. ؾمٜمده ُمرؾمؾ،

 ِّ  ُّ ُّٱٗمًػم أي٦م:ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمًم ذم شم شمٗمًػمه٤م ذم يمت٥م احلدي٨م واًمتٗمًػم.
هل رؤي٤م قملم، أرهي٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل »ىم٤مل: ( ٤١اإلرساء/ ) َّ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

)صحٞمح اًمٌخ٤مري،  .ش: ؿمجرة اًمزىمقم(٤١اإلرساء/ )﴾رب يئقمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٞمٚم٦م أهي سمف، ﴿

 (. رىمؿ:

-  أٟم٤م يقٟمس سمـ سمٙمػم، قمـ أيب (ؿمٞمٕمل حمؽمق) قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ص٤مًمح إزدي ،

، قمـ اًمرسمٞمع سمـ أٟمس )ؾمٞمئ احلٗمظ، يمثػم اًمقهؿ( ازي قمٞمًك سمـ قمٌد اهلل اًمتٛمٞمٛملضمٕمٗمر اًمر
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٤م وهق سمٕمض سمٜمل ىم٤مل: عم٤م أهي سم٤مًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رأى ومالٟمً  )ُرُِمل سم٤مًمتِمٞمع(، اًمٌٙمري

 ٱُّٱ:أُمٞم٦م قمغم اعمٜمؼم خيٓم٥م اًمٜم٤مس ومِمؼ ذًمؽ قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم

ي٘مقل: هذا اعمٚمؽ ومتٜم٦م ًمٙمؿ وُمت٤مع إمم  (١١١األىبياء/ ) َّ خص حص مس خس حس جس مخ جخ

 (/)شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر  .طملم

 ذم إؾمٜم٤مده٤م راٍو ُمٜمٙمر احلدي٨م، وآظمر ُمتٝمؿ سم٤مًمتِمٞمع، وصم٤مًم٨م ُمـ همالة اًمِمٞمٕم٦م. 

)شم٘مري٥م ش.صدوق ًمف أوه٤مم ُرُِمل سم٤مًمتِمٞمع»ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم اًمرسمٞمع سمـ أٟمس:

 اًمتٝمذي٥م(

يمثػم اًمقهؿ.  ٗمر قمٞمًك سمـ قمٌد اهلل وصم٘مف سمٕمْمٝمؿ، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ:ؾمٞمئ احلٗمظ،وأسمق ضمٕم

 (/ٞمزان آقمتدال )ُمش. يٜمٗمرد سم٤معمٜم٤ميمػم قمـ اعمِم٤مهػم» وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن:

اًمٜم٤مس يت٘مقن طمديثف ُم٤م يم٤من ُمـ رواي٦م أيب ضمٕمٗمر قمٜمف؛ » :«اًمث٘م٤مت» وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن ذم

 (/)اًمث٘م٤مت ٓسمـ طم٤ٌمن . شٕن ومٞمٝم٤م اوٓمراب يمثػم

ويمؾ ُم٤م ذم أظم٤ٌمره ُمـ اعمٜم٤ميمػم إٟمًم هل ُمـ ضمٝم٦م أسمك » وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن ذم ُمقوع آظمر:

 (/0)ُمِم٤مهػم قمٚمًمء إُمّم٤مر. شضمٕمٗمر اًمرازي

ىم٤مل ُمقؾمك سمـ ه٤مرون: يم٤من » وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمذهٌل ذم قمٌد اًمرمحـ سمـ ص٤مًمح إزدي:

يخ اإلؾمالم )شم٤مر ش.قُيدث سمٛمث٤مًم٥م أزواج اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأصح٤مسمف، ؿمٞمٕمل حمؽم

/) 

داود: أًمػ يمت٤مسًم٤م ذم ُمث٤مًم٥م  ىم٤مل أسمق» :«ُمٞمزان آقمتدال»وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمذهٌل ذم 

 (/)ُمٞمزان آقمتدال ش. اًمّمح٤مسم٦م، رضمؾ ؾمقء. وىم٤مل اسمـ قمدي: اطمؽمق سم٤مًمتِمٞمع

ىم٤مل اًمٕمالُم٦م  وهل يم٤مذسم٦م وُمٜمٙمرة قمـ آظمره٤م. ورواي٤مت أُمث٤مهل٤م شمذيمره٤م يمت٥م اًمت٤مريخ،

 (ٞمػ، ص)اعمٜم٤مر اعمٜمش. يمؾ طمدي٨م ذم ذم سمٜمل أُمٞم٦م ومٝمق يمذب»ؿ: اسمـ اًم٘مٞم

 : «ـعن اهلل احلؽم وما وـد»: حتؼقق حديث
 رواه قمدد ُمـ اعمحدصملم سم٠مًمٗم٤مظ خمتٚمٗم٦م وُمـ ـمرق خمتٚمٗم٦م: 

()  :صم٘م٦م  )صم٘م٦م ُرُمل سم٤مًمتِمٞمع(، أظمؼمٟم٤م اسمـ قمٞمٞمٜم٦م طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرزاقىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ(

)صم٘م٦م صم٧ٌم، يم٤من يدًمس، ورسمًم  (، قمـ إؾمًمقمٞمؾ سمـ أيب ظم٤مًمدطم٤مومظ، رسمًم يدًمس قمـ اًمث٘م٤مت

هيؿ(، قمـ اًمِمٕمٌل)صم٘م٦م ُمِمٝمقر(، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم، وهق ُمًتٜمد إمم اًمٙمٕم٦ٌم، 
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ورب هذه اًمٙمٕم٦ٌم، ًم٘مد ًمٕمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومالٟم٤م، وُم٤م وًمد ُمـ »وهق ي٘مقل: 

 ()ُمًٜمد أمحد، رىمؿ: .شصٚمٌف

)صم٘م٦م طم٤مومظ(، ىم٤مل: ٟم٤م قمٌد  ر ُمـ ـمريؼ أمحد سمـ ُمٜمّمقر سمـ ؾمٞم٤مروأظمرضمف اًمٌزا

)ُمًٜمد  ش.ورب هذا اًمٌٞم٧م ًم٘مد ًمٕمـ اهلل احلٙمؿ وُم٤م وًمد قمغم ًم٤ًمن ٟمٌٞمف»سمف، سمٚمٗمظ: اًمرزاق،

 (.اًمٌزار

إٓ إؾمًمقمٞمؾ سمـ أيب ظم٤مًمد  سمؾ هق قمغم ذط اًمِمٞمخلم، رضم٤مل هذا اإلؾمٜم٤مد يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت،

ومل يرِو ًمف اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ، وٓ أطمد  مل يًٛمٕمف، ويروي قمـ اًمِمٕمٌل ُم٤م وم٢مٟمف ُمدًمس،

واًمٜم٤ًمئل، واسمـ ُم٤مضمف، واسمـ  واًمؽمُمذي، ،داود أسمق ُمـ أصح٤مب يمت٥م اًمًٜمـ واًمّمح٤مح:

ومٕمٚمؿ ُمٜمف أن  وهمػمهؿ ذم صح٤مطمٝمؿ، سمؾ مل يرِو ًمف قمٌد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف، ،طم٤ٌمن، واسمـ ظمزيٛم٦م

واًمًٜمـ ذم يمتٌٝمؿ رهمؿ أن رضم٤مًمف ذم احلدي٨م قمٚم٦م ظمٗمٞم٦م أُمًؽ قمـ روايتف أصح٤مب اًمّمح٤مح 

 قمغم أقمغم ُمراشم٥م اًمث٘م٦م وآقمت٤ٌمر. 

وىمد  واًمٕمٚم٦م اخلٗمٞم٦م ذم هذا احلدي٨م ىمد شمٙمقن سم٥ًٌم إؾمًمقمٞمؾ سمـ ظم٤مًمد وهق ُمدًمس،

ذم إؾمًمقمٞمؾ  «ضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ» ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٕمالئل ذم مل يًٛمٕمف ُمٜمف، يروي قمـ اًمِمٕمٌل ُم٤م

٧م إؾمًمقمٞمؾ سمـ أيب ظم٤مًمد قمـ طمدي٨م رواه ؾم٠مًم :يم٤من يدًمس... ىم٤مل ُيٞمك اًم٘مٓم٤من» سمـ ظم٤مًمد:

، شأرسمع ًمٞمس قمٚمٞمٝمـ ضمٜم٤مي٦م»: قمٜمف اسمـ أيب قمروسم٦م قمـ اًمِمٕمٌل قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمًم

وم٘م٤مل: ًمٞمس ُمـ طمديثل. وذيمر قمٜمد ُيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من رء يروى قمـ إؾمًمقمٞمؾ سمـ أيب 

٘م٤مل ُيٞمك: ًمٞمس ظم٤مًمد قمـ اًمِمٕمٌل أن اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم عم٤م ؿمٝمد قمٚمٞمف اًمثالصم٦م. احلدي٨م، وم

يم٤من ُمٕمل ومٚمؿ يّمححف  سمّمحٞمح. وذيمر قمٜمده ىمقل اًمِمٕمٌل ذم اجلراطم٤مت أمخ٤مس، وم٘م٤مل ُيٞمك:

إؾمًمقمٞمؾ. وذيمر ُيٞمك طمدي٨م إؾمًمقمٞمؾ سمـ أيب ظم٤مًمد قمـ قم٤مُمر يٕمٜمل اًمِمٕمٌل قمـ أيٛمـ سمـ 

ظمريؿ، وومٞمف ؿمٕمر، وم٘م٤مل: ىم٤مل زم إؾمًمقمٞمؾ: مل أؾمٛمع هذا اًمِمٕمر ُمـ قم٤مُمر. وىم٤مل اسمـ اعمديٜمل: 

ك يٕمٜمل اًم٘مٓم٤من: ُم٤م محٚم٧م قمـ إؾمًمقمٞمؾ قمـ قم٤مُمر هل صح٤مح؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ إٓ أن ىمٚم٧م ًمٞمحٞم

يٙمقن ؾمٛمٕمٝمًم، ىمٚم٧م ًمٞمحٞمك: ُم٤م مه٤م؟ ىم٤مل: ىم٤مل قم٤مُمر ذم رضمؾ ظمػم  ومٞمٝم٤م طمديثلم أظم٤مف أن ٓ

اُمرأشمف ومٚمؿ ختؽم طمتك شمٗمرىم٤م، وأظمر ىمقل قمكم ريض اهلل قمٜمف ذم رضمؾ شمزوج اُمرأة قمغم أن يٕمتؼ 

 ()ضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ،ص ش. أسم٤مه٤م

وإن ىم٤مل اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م  واًمٕمٚم٦م إظمرى ذم هذا احلدي٨م أن قمٌد اًمرزاق ُمتٝمؿ سم٤مًمتِمٞمع،



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وًمٙمـ  ؛شمل يث٧ٌم شمِمٞمٕمف» (:/0)«حترير شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م» إرٟم٤مؤوط وسمِم٤مر قمقاد ذم

وطمٙمك احل٤مومظ اسمـ طمجر قمـ قمدد ُمـ  اًمذيـ اهتٛمقه سم٤مًمتِمٞمع ًمٞمس اهت٤مُمٝمؿ ُمٜم٘مقض إؾم٤مس،

يم٤من ممـ خيٓمكء إذا طمدث ُمـ طمٗمٔمف قمغم » ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن: ق،أهؾ اًمٕمٚمؿ شمِمٞمع قمٌد اًمرزا

 (/)اًمث٘م٤متش. شمِمٞمع ومٞمف

ٟم٘مٛمقا قمٚمٞمف اًمتِمٞمع، وُم٤م يم٤من يٖمٚمق ومٞمف سمؾ » :«شمذيمرة احلٗم٤مظ» ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمذهٌل ذمو

 (/)شمذيمرة احلٗم٤مظش. يم٤من ُي٥م قمٚمٞم٤م ريض اهلل قمٜمف ويٌٖمض ُمـ ىم٤مشمٚمف

 (/0اًمث٘م٤مت ًمٚمٕمجكم ) .شِمٞمعصم٘م٦م، ويم٤من يت»:«اًمث٘م٤مت»ىم٤مل اًمٕمجكم ذم و

يم٤من قمٌد اًمرزاق يٕمرض سمٛمٕم٤موي٦م، » قمـ اإلُم٤مم أيب داود: ،طمٙمك قمالء اًمديـ اعمٖمٚمٓم٤مئلو

 (/ إيمًمل هتذي٥م اًمٙمًمل)  ش.أظمذ اًمتِمٞمع ُمـ ضمٕمٗمر

وضمدت قمٌد اًمرزاق ُم٤م أومًد ضمٕمٗمر » وطمٙمك اسمـ طمجر قمـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر اعم٘مدُمل:

 (/ًمتٝمذي٥م )هتذي٥م اش. يٕمٜمل ذم اًمتِمٞمع ،همػمه

ىم٤مل  يتجغم ومٞمٝم٤م شمِمٞمع قمٌد اًمرزاق، ذيمر اسمـ قمدي ذم شمرمج٦م قمٌد اًمرزاق أطم٤مدي٨م قمدة،و

وىمد رطمؾ    ، وًمٕمٌد اًمرزاق سمـ مه٤مم أصٜم٤مف وطمدي٨م يمثػم» ٤م:اسمـ قمدي ذم هن٤مي٦م شمرمجتف ُمٚمخًّم 

، وىمد  ٞمعإًمٞمف صم٘م٤مت اعمًٚمٛملم وأئٛمتٝمؿ ويمتٌقا قمٜمف ومل يروا سمحديثف سم٠مؾم٤م إٓ أهنؿ ٟمًٌقه إمم اًمتِم

، ومٝمذا أقمٔمؿ ُم٤م رُمقه سمف ُمـ  روى أطم٤مدي٨م ذم اًمٗمْم٤مئؾ مم٤م ٓ يقاوم٘مف قمٚمٞمٝم٤م أطمد ُمـ اًمث٘م٤مت

، وأُم٤م ذم سم٤مب  ، وعم٤م رواه ذم ُمث٤مًم٥م همػمهؿ مم٤م مل أذيمره ذم يمت٤ميب هذا روايتف هلذه إطم٤مدي٨م

 اًمّمدق وم٠مرضمق أٟمف ٓ سم٠مس سمف إٓ أٟمف ىمد ؾمٌؼ ُمٜمف أطم٤مدي٨م ذم ومْم٤مئؾ أهؾ اًمٌٞم٧م وُمث٤مًم٥م

 (/)اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل  .شآظمريـ ُمٜم٤ميمػم

وًمٙمـ ُم٤م هق  ،طمديثف حمت٩م سمف ذم اًمّمح٤مح» :«شم٤مريخ اإلؾمالم» ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمذهٌل ذمو

 (/يخ اإلؾمالم )شم٤مرش. ا٤م. سمؾ إذا شمٗمرد سمٌمء قمد ُمٜمٙمرً ٤م همريًٌ ممـ إذا شمٗمرد سمٌمء قُمد صحٞمحً 

 ُمٜمٝم٤م:  ،وذيمر آظمرون قمٚمال أظمرى

- ٕن اإلُم٤مم  وهذه اًمٕمٚم٦م ُمٗم٘مقدة هٜم٤م؛ ُم٤مم قمٌد اًمرزاق ذم آظمرشمف،اظمتٚمط طمٗمظ اإل

 أمحد ؾمٛمع ُمٜمف ىمٌؾ آظمتالط. 

- ،يدًمس  ٕٟمف يم٤من ٓ ٤م ُمٗم٘مقدة هٜم٤م؛وهذه اًمٕمٚم٦م أيًْم  ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ُمتٝمؿ سم٤مًمتدًمٞمس

 . «اًمت٘مري٥م»يمًم ذم  إٓ قمـ صم٘م٦م،



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وذم  ،«ومالٟم٤م»محد وُمـ اعمالطمظ ذم احلدي٨م رء آظمر وهق أٟمف أهبؿ ذم رواي٦م ُمًٜمد أ

زاق ومٞمًم يٌدو؛ ٕٟمف شمٗمرد سمف ُمـ قمٌد اًمر ٠موهذا اخلٓم ،«ومالٟم٤م» سمدٓ ُمـ «احلٙمؿ» ُمًٜمد اًمٌزار

 :ىمٚم٧م )أي» .إذا شمٗمرد قمٌد اًمرزاق سمحدي٨م ومٝمق ُمٜمٙمر ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمذهٌل: اًمرزاق،قمٌد

 ،حاًمذهٌل(: قمٌد اًمرزاق راوي٦م اإلؾمالم، وهق صدوق ذم ٟمٗمًف. وطمديثف حمت٩م سمف ذم اًمّمح٤م

)شم٤مريخ اإلؾمالم ش. ا٤م. سمؾ إذا شمٗمرد سمٌمء قمد ُمٜمٙمرً ٤م همريًٌ وًمٙمـ ُم٤م هق ممـ إذا شمٗمرد سمٌمء قمد صحٞمحً 

 ، حت٘مٞمؼ: سمِم٤مر(/ًمٚمذهٌل 

 وىمد ؿمٝمد سمٜمٙم٤مرشمف اًمٕمالُم٦م اًمذهٌل ذًمؽ اًمٕم٤ممل اعمتٌحر.  ومٕمٚمؿ أن احلدي٨م ُمٜمٙمر،

ويروى ذم ؾمٌف » وقمٚمٞمف ي٘مقل اإلُم٤مم اًمذهٌل ذم شمرمج٦م احلٙمؿ سمـ اًمٕم٤مص ريض اهلل قمٜمف:

 ، ط: اًمرؾم٤مًم٦م(/0)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء .شأطم٤مدي٨م مل شمّمح

وىمد روي٧م أطم٤مدي٨م ُمٜمٙمرة ذم ًمٕمٜمف ٓ جيقز آطمتج٤مج » :«شم٤مريخ اإلؾمالم» وىم٤مل ذم

 ، حت٘مٞمؼ: سمِم٤مر(/ًمٚمذهٌل  ،)شم٤مريخ اإلؾمالم ش.هب٤م

( ىم٤مل اًمٓمؼماين: طمدصمٜم٤م أمحد سمـ رؿمديـ اعمٍمي ))دصمٜم٤م ُيٞمك ، ىم٤مل: طم)ُمتٝمؿ سم٤مًمٙمذب

سمـ ؾمٚمٞمًمن اجلٕمٗمل)صم٘م٦م رسمًم أهمرب(، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق اًمٗمْمؾ)هق حمٛمد سمـ ومْمٞمؾ صدوق 

قمـ اًمِمٕمٌل)صم٘م٦م وم٤موؾ(، قمـ قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم، ىم٤مل:  ،ٞمف(ؿمٞمٕمل(، قمـ اسمـ ؿمؼمُم٦م )صم٘م٦م وم٘م

)اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم  ش.أؿمٝمد ًمًٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يٚمٕمـ احلٙمؿ وُم٤م وًمد»

//0). 

أمحد سمـ حمٛمد سمـ احلج٤مج سمـ رؿمديـ  ٕن ؿمٞمخ اًمٓمؼماين: وهذا اإلؾمٜم٤مد همػم صحٞمح؛

 ، حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمٗمت٤مح أسمق همدة(/)ًم٤ًمن اعمٞمزان ُمتٝمؿ سم٤مًمٙمذب.

يمًم ذم رواي٦م اًمٓمؼماين  ،«اسمـ ومْمٞمؾ» واًمّمحٞمح: ُمـ ظمٓم٢م اًمٜم٤ًمخ، «أسمق اًمٗمْمؾ»و

 .«اسمـ ومْمٞمؾ» ٤مأيًْم  (/0/) ٓسمـ يمثػم «ضم٤مُمع اعم٤ًمٟمٞمد واًمًٜمـ» وضم٤مء ذم اًمالطم٘م٦م،
شم٘مري٥م »ىم٤مل اسمـ طمجر ذم  قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ومْمٞمؾ سمـ همزوان. أسمق واؾمٛمف يم٤مُمال:

 (، ص )اًمث٘م٤متش.صم٘م٦م، يم٤من يتِمٞمع» وىم٤مل اًمٕمجكم: ش.رُمل سم٤مًمتِمٞمع ،صدوق قم٤مرف» :«اًمتٝمذي٥م

وىم٤مل اسمـ  (/)اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤متش. هق طمًـ احلدي٨م، ؿمٞمٕمل ُمٜمحرف»وىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ: 

يم٤من ؿمٞمٕمٞم٤م، »وىم٤مل أسمق داود اًمًجًت٤مين:  (/0)هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ش. يم٤من يٖمٚمق ذم اًمتِمٞمع»طم٤ٌمن: 

ىًم٤م وىم٤مل ( /ُمٞمزان آقمتدال )ش. صدوق ؿمٞمٕمل»وىم٤مل اًمذهٌل:  (/ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )ش.ُُمَتَحرِّ



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
اهلل قمٜمف، سمٚمٖمٜمل أن أسم٤مه  يم٤من صمٌت٤م ذم احلدي٨م، إٓ أٟمف يم٤من ُمٜمحروم٤م قمـ قمثًمن، ريض» اًمدارىمٓمٜمل:

، ط: /)ُمقؾمققم٦م أىمقال اًمدارىمٓمٜمل ش. رضسمف ُمـ أول اًمٚمٞمؾ إمم آظمره ًمٞمؽمطمؿ قمغم قمثًمن ومٚمؿ يٗمٕمؾ

 قم٤ممل اًمٙمت٥م، سمػموت(

اًمٓمٌ٘م٤مت )حمٛمد سمـ ومْمٞمؾ سمـ همزوان ؿمٞمٕمل. ٤م:وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد ويٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من أيًْم 

 (0/؛ إيمًمل هتذي٥م اًمٙمًمل /اًمٙمؼمى 

 هذا احلدي٨م ُمـ ـمريؼ أمحد سمـ رؿمديـ، () «اعمًتدرك»ذم  روى احل٤ميمؿ

 .شاًمرؿمديٜملُّ وٕمٗمف اسمـ قمدي» صححف، وىم٤مل اًمذهٌل شمٕمٚمٞم٘م٤م قمٚمٞمف:و

٤م:طمدصمٜم٤م أمحد سمـ ُيٞمك سمـ ظم٤مًمد سمـ طمٞم٤من اًمرىمل ورواه اًمٓمؼماين سم٢مؾمٜم٤مد آظمر أيًْم 

حمٛمد سمـ )صدوق( ، ىم٤مل:طمدصمٜم٤م ُيٞمك سمـ ؾمٚمٞمًمن اجلٕمٗمل)صم٘م٦م رسمًم أهمرب(، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م 

ومْمٞمؾ )صدوق ؿمٞمٕمل(، وأمحد سمـ سمِمػم)اعمخزوُمل صدوق ًمف ُمٜم٤ميمػم(، قمـ إؾمًمقمٞمؾ سمـ أيب 

ظم٤مًمد)صم٘م٦م صم٧ٌم، يم٤من يدًمس، ورسمًم هيؿ(، قمـ قم٤مُمر اًمِمٕمٌل )صم٘م٦م ُمِمٝمقر(، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمٌد 

ورب هذه اًمٌٜمٞم٦م ًمٚمٕمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل »اهلل سمـ اًمزسمػم، وهق يٓمقف سم٤مًمٙمٕم٦ٌم وهق ي٘مقل: 

 (//)اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين  .شحلٙمؿ وُم٤م وًمدقمٚمٞمف وؾمٚمؿ ا

 ( سم٢مؾمٜم٤مد اًمٓمؼماين. /0/) «اعمخت٤مرة»رواه اعم٘مدد ذم و

 ٤م ُمٜمٙمر. وهذا احلدي٨م أيًْم 

سمـ اوذيمره  .ىم٤مل اًمٜم٤ًمئل: ًمٞمس سمث٘م٦م ذم إؾمٜم٤مده ُيٞمك سمـ ؾمٚمٞمًمن اجلٕمٗمل خمتٚمػ ومٞمف،

ٓ سم٠مس  ٜمل: صم٘م٦م، وىم٤مل ُمًٚمٛم٦م سمـ ىم٤مؾمؿ:وىم٤مل اًمدارىمٓم .رسمًم أهمرب :وىم٤مل «اًمث٘م٤مت»طم٤ٌمن ذم 

 (./)هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ش. سمف، ويم٤من قمٜمد اًمٕم٘مٞمكم صم٘م٦م، وًمف أطم٤مدي٨م ُمٜم٤ميمػم

 وؾمٌؼ اًمٙمالم ذم حمٛمد سمـ ومْمٞمؾ سمـ قمزوان. 

صدوق ًمف » (:/) «حترير شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م» ذم وأمحد سمـ سمِمػم أيْم٤م ُمٜمٙمر احلدي٨م.

  .شُمٜم٤ميمػم

٤م:طمدصمٜم٤م ضمٕمٗمر سمـ أمحد سمـ ؾمٜم٤من)صم٘م٦م(، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م يًْم ورواه اًمٓمؼماين سم٢مؾمٜم٤مد آظمر أ

، قمـ إؾمًمقمٞمؾ سمـ أيب ٞمػ(حمٛمد سمـ قمٌٞمد اعمح٤مريب)صم٘م٦م(، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق ُم٤مًمؽ اجلٜمٌل)وٕم

ظم٤مًمد)صم٘م٦م صم٧ٌم، يم٤من يدًمس، ورسمًم هيؿ(، قمـ اًمِمٕمٌل )صم٘م٦م ُمِمٝمقر(، قمـ قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم، 

، واًمٌٚمد احلرام إن احلٙمؿ سمـ أيب اًمٕم٤مص ورب هذا اًمٌٞم٧م احلرام»أٟمف ىم٤مل وهق قمغم اعمٜمؼم: 



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (//00)اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين . شووًمده ُمٚمٕمقٟمقن قمغم ًم٤ًمن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 ( سم٢مؾمٜم٤مد اًمٓمؼماين. //) «اعمخت٤مرة»٤م ذم رواه اعم٘مدد أيًْم و

اًمٌخ٤مري: ىم٤مل »وأسمق ُم٤مًمؽ اجلٜمٌل قمٛمرو سمـ ه٤مؿمؿ وٕمٞمػ. ٤م ُمٜمٙمر،وهذا احلدي٨م أيًْم 

وىم٤مل أسمق  ومٞمف ٟمٔمر. وىم٤مل ُمًٚمؿ: وٕمٞمػ. وىم٤مل أمحد: صدوق، مل يٙمـ ص٤مطم٥م طمدي٨م.

 (/0)ُمٞمزان آقمتدال ش. طم٤مشمؿ: ًملم احلدي٨م

 وؾمٌؼ اًمٙمالم ذم إؾمًمقمٞمؾ سمـ أيب ظم٤مًمد. 

()  :طمدصمٜم٤م اسمـ ٟمٛمػم )صم٘م٦م رسمًم هيؿ(، طمدصمٜم٤م قمثًمن سمـ طمٙمٞمؿ )صم٘م٦م(، قمـ ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد

سمـ طمٜمٞمػ )ًمف رؤي٦م(، قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو، ىم٤مل: يمٜم٤م ضمٚمقؾم٤م قمٜمد اًمٜمٌل  أيب أُم٤مُم٦م سمـ ؾمٝمؾ

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وىمد ذه٥م قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص يٚمٌس صمٞم٤مسمف ًمٞمٚمح٘مٜمل، وم٘م٤مل وٟمحـ قمٜمده: 

ومقاهلل ُم٤م زًم٧م وضمال، أشمِمقف داظمال وظم٤مرضم٤م، طمتك دظمؾ ش ًمٞمدظمٚمـ قمٚمٞمٙمؿ رضمؾ ًمٕملم»

 (0)ُمًٜمد أمحد، رىمؿ:. ومالن، يٕمٜمل احلٙمؿ

طمدصمٜم٤م أمحد سمـ حمٛمد سمـ ُيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد )اًم٘مٓم٤من صم٘م٦م(، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م قمٌد  وىم٤مل اًمٌزار:

ويمٜم٧م شمريم٧م قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص يٚمٌس ش ًمٞمدظمٚمـ قمٚمٞمٙمؿ رضمؾ ًمٕملم» اهلل سمـ ٟمٛمػم، سمف، سمٚمٗمظ:

 ()ُمًٜمد اًمٌزار، رىمؿ:صمٞم٤مسمف ًمٞمٚمح٘مٜمل ومًم زًم٧م أٟمٔمر وأظم٤مف طمتك دظمؾ احلٙمؿ سمـ أيب اًمٕم٤مص. 

ذيمر  واسمـ ٟمٛمػم وإن يم٤من صم٘م٦م ًمٙمٜمف هيؿ، د قمغم قمٌد اهلل سمـ ٟمٛمػم،وُمدار هذا اإلؾمٜم٤م

وذم هذا اعمقوع » ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل ذم ُمقوع: أوه٤مُمف ذم همػم ُمقوع، «اًمٕمٚمؾ» اًمدارىمٓمٜمل ذم

وشم٘مديؿ اسمـ ٟمٛمػم ًمٖمًؾ اًمقضمف قمغم اعمْمٛمْم٦م ... وهؿ ُمـ اسمـ ٟمٛمػم قمغم إهائٞمؾ، 

)اًمٕمٚمؾ ًمٚمدارىمٓمٜمل ش. إصم٤ٌمت قمـ إهائٞمؾ، ىمقًمفوآؾمتٜمِم٤مق ومٞمف، وهؿ ُمٜمف قمغم إهائٞمؾ عمخ٤مًمٗم٦م 

/)ط: دار ـمٞم٦ٌم، اًمري٤مض ، 

ورواه اسمـ ٟمٛمػم، قمـ جم٤مًمد، قمـ اًمِمٕمٌل، قمـ ضم٤مسمر سمـ » ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل ذم ُمقوع آظمر:

وهمػُمه يرويف قمـ جم٤مًمد، قمـ اًمِمٕمٌل، قمـ احل٤مرث، قمـ قمكم، وهق  .قمٌد اهلل، قمـ قمكم

 (/)اًمٕمٚمؾ ًمٚمدارىمٓمٜمل  ش.اعمحٗمقظ

 شمرك اسمـ ٟمٛمػم اًمراوي سملم اًمِمٕمٌل وقمكم.  :أي

ورواه قمٌد اهلل سمـ ٟمٛمػم، قمـ اًمزهري، قمـ أيب » ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل ذم ُمقوع صم٤مًم٨م:و

ووهؿ ومٞمف. واًمّمقاب قمـ  ..إدريس، أٟمف سمٚمٖمف قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمرؾمال.



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (/)اًمٕمٚمؾ ًمٚمدارىمٓمٜمل ش. اًمزهري، قمـ أيب إدريس، قمـ أيب هريرة

ورواه اسمـ ٟمٛمػم، قمـ اًمثقري، قمـ أيقب، قمـ اسمـ » دارىمٓمٜمل ذم ُمقوع راسمع:وىم٤مل اًم

ؾمػميـ، قمـ أٟمس، ومل يت٤مسمع قمغم هذه اًمرواي٦م. واًمّمحٞمح: قمـ اًمثقري، قمـ يقٟمس، قمـ اسمـ 

 (/اًمٕمٚمؾ ًمٚمدارىمٓمٜمل )ش.ؾمػميـ

ويمالمه٤م وهؿ ذم إؾمٜم٤مده » ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل ذم ُمقوع ظم٤مُمس ذم اسمـ ٟمٛمػم وراٍو آظمر:و

 (./)اًمٕمٚمؾ ًمٚمدارىمٓمٜمل  .ش٦م ومهٝمًم ويمثرة وٌٓمفقمغم ىمٚم

 . شىمد وهؿ ومٞمف اسمـ ٟمٛمػم» (:)طمدي٨م رىمؿ: «ؾمٜمٜمف»وىم٤مل اإلُم٤مم اًمؽمُمذي ذم 

سمرواي٦م ُم٤م ومٞمف ًمٕمـ قمغم  -وشمٗمرد قمٌد اهلل سمـ ٟمٛمػم ُمـ سملم شمالُمذة قمثًمن سمـ طمٙمٞمؿ

سمـ يقٟمس،  وقمٞمًك ،اًمثقري وشمالُمذة قمثًمن سمـ طمٙمٞمؿ: اًمّمح٤ميب، مم٤م يدل قمغم ومهف،

ومل يرِو أطمد ُمٜمٝمؿ هذا  وهمػمهؿ أوصمؼ ُمـ اسمـ ٟمٛمػم. ،وُمروان سمـ ُمٕم٤موي٦م واًمًٌٞمٕمل، وهِمٞمؿ،

 ومدل قمغم أٟمف ُمٜمٙمر.  احلدي٨م،

سمٕمد  ُمدرج ُمـ اًمراوي،«يٕمٜمل احلٙمؿ» وشمٌدو قمٚم٦م أظمرى ذم هذا احلدي٨م وهل أن ىمقًمف:

 .«دظمؾ احلٙمؿطمتك » ، وىم٤مل:«يٕمٜمل» . وؿمٓم٥م سمٕمض اًمرواة ىمقًمف:«طمتك دظمؾ ومالن»ىمقًمف: 
(ىم٤مل أسمق ) صمٜم٤م ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمًمن  ،خيٓمئ يمثػما( يٕمغم:طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قم٘م٦ٌم)صدوق

)صدوق ؿمٞمٕمل(، صمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم )صم٘م٦م(، قمـ قمكم سمـ احلٙمؿ)صم٘م٦م(، قمـ أيب احلًـ اجلزري 

ىم٤مل: اؾمت٠مذن احلٙمؿ سمـ أيب اًمٕم٤مص  )جمٝمقل(، قمـ قمٛمرو سمـ ُمرة )صم٘م٦م قم٤مسمد ُرُمل سم٤مإلرضم٤مء(،

ائذٟمقا ًمف، ًمٕمٜمف اهلل ويمؾ ُم٤م ظمرج »هلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٕمرف يمالُمف، وم٘م٤مل: قمغم رؾمقل اهلل صغم ا

ُمـ صٚمٌف إٓ ُم١مُمٜمٞمٝمؿ، وىمٚمٞمؾ ُم٤م هؿ، ينومقن ذم اًمدٟمٞم٤م، ويقوٕمقن ذم أظمرة، ذو ُمٙمر 

 ()اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م، رىمؿ: ش.وظمديٕم٦م، يٕمٓمقن ذم اًمدٟمٞم٤م، وُم٤م هلؿ ذم أظمرة ُمـ ظمالق

أن احلٙمؿ سمـ أيب اًمٕم٤مص » يؼ أيب اجلزري سمٚمٗمظ:ُمـ ـمر «اعمًتدرك»ورواه احل٤ميمؿ ذم 

اؾمت٠مذن قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٕمرف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صقشمف ويمالُمف، 

ائذٟمقا ًمف قمٚمٞمف ًمٕمٜم٦م اهلل، وقمغم ُمـ خيرج ُمـ صٚمٌف، إٓ اعم١مُمـ ُمٜمٝمؿ وىمٚمٞمؾ ُم٤م هؿ، »وم٘م٤مل: 

يٕمٓمقن ذم اًمدٟمٞم٤م وُم٤م هلؿ ذم  ينمومقن ذم اًمدٟمٞم٤م ويْمٕمقن ذم أظمرة، ذوو ُمٙمر وظمديٕم٦م،

 ()اعمًتدرك ًمٚمح٤ميمؿ، رىمؿ:  ش.أظمرة ُمـ ظمالق



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 . «اًمت٘مري٥م»يمذا ذم  أسمق احلًـ اجلزري جمٝمقل. إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ،

 ش. وم٠مسمق احلًـ ُمـ اعمج٤مهٞمؾ،  ٓ واهلل»وىم٤مل اًمذهٌل: صحح احل٤ميمؿ إؾمٜم٤مده.و

همػم ُم٘مٌقل ٕضمؾ  ف هذاطمديث وًمٙمـ وضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمًمن وإن يم٤من ُمـ روات اًمٌخ٤مري،

 )شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م(ش. ًمٙمٜمف يم٤من يتِمٞمع ،صدوق زاهد: » ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر شمِمٞمٕمف.

ىم٤مل ُيٞمك سمـ » طمٙمك اًمٕمالُم٦م اًمذهٌل قمـ قمدد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ شمِمٞمع ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمًمن،

وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد: صم٘م٦م ومٞمف وٕمػ،  ُمٕملم: يم٤من ُيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد ٓ يٙمت٥م طمديثف ويًتْمٕمٗمف.

يمٜم٤م ذم جمٚمس يزيد سمـ زريع وم٘م٤مل: ُمـ أشمك ضمٕمٗمر سمـ  سمـ اعم٘مدام: ويم٤من يتِمٞمع. وىم٤مل أمحد

ي٘مرسمٜمل، ويم٤من قمٌد اًمقارث يٜم٥ًم إمم آقمتزال، وضمٕمٗمر يٜم٥ًم  ؾمٚمٞمًمن، وقمٌد اًمقارث، ومال

ىمٚم٧م جلٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمًمن: سمٚمٖمٜمل أٟمؽ شمِمتؿ أسم٤م سمٙمر  إمم اًمرومض. ىم٤مل ؾمٝمؾ سمـ أيب ظمدوي٦م:

ؿمئ٧م. ىم٤مل ضمرير سمـ يزيد سمـ ه٤مرون سملم يدي  وقمٛمر! وم٘م٤مل: أُم٤م اًمِمتؿ ومال، و ًمٙمـ اًمٌٖمض ُم٤م

جلٕمٗمر اًمْمٌٕمل،: سمٚمٖمٜمل أٟمؽ شم٥ًم أسم٤م سمٙمر وقمٛمر! ىم٤مل: أُم٤م اًم٥ًم ومال، وًمٙمـ اًمٌٖمض ُم٤م 

ؿمئ٧م، وم٢مًذا هق راوميض ُمثؾ احلًمر. وىم٤مل مح٤مد سمـ زيد: يم٤من يتِمٞمع، ُيدث سم٠مطم٤مدي٨م ذم قمكم، 

 (/0-0)ُمٞمزان آقمتدال ش.وأهؾ اًمٌٍمة يٖمٚمقن ذم قمكم

 )شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م(.ش. صدوق خيٓمكء يمثػما» اسمـ طمجر ذم حمٛمد سمـ قم٘م٦ٌم اًمًدود:وىم٤مل 

أسمق زرقم٦م وأسمق طم٤مشمؿ، صمؿ شمريمف أسمق زرقم٦م وأسمقطم٤مشمؿ؛ ومًم  روی قمٜمف:» وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمذهٌل:

 (/0)شم٤مريخ اإلؾمالم ش.طمدصم٤م قمٜمف ًمْمٕمٗمف

 (طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرزاق سمـ مه٤مم اإلُم٤مم )أيب)ُم٘مٌقل(،  ، ىم٤مل: طمدصمٜملل سم٤مًمتِمٞمع()صم٘م٦م رُم

، قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف ريض اهلل تٝمؿ سم٤مًمٙمذب(قمـ ُمٞمٜم٤مء ُمقمم قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف )ُم

يقًمد ٕطمد ُمقًمقد إٓ أيت سمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومدقم٤م ًمف وم٠مدظمؾ  يم٤من ٓ قمٜمف، ىم٤مل:

ؿ، )اعمًتدرك ًمٚمح٤ميمش.هق اًمقزغ سمـ اًمقزغ اعمٚمٕمقن اسمـ اعمٚمٕمقن»قمٚمٞمف ُمروان سمـ احلٙمؿ، وم٘م٤مل: 

 (.رىمؿ:

ٓ واهلل » ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمذهٌل ذم رده: وإن صححف احل٤ميمؿ. هذا طمدي٨م ُمقوقع،

 ش.وُمٞمٜم٤مء يمذسمف أسمق طم٤مشمؿ

 كؼد اإلمام اـذهبي ـؾؿستدرك طذ اـصحقحع، وصاحبه احلاؿم:

وصححٝم٤م رهمؿ  ا ُمـ إطم٤مدي٨م ذم ذم سمٜمل أُمٞم٦م،قمددً  «اعمًتدرك»ؾم٤مق احل٤ميمؿ ذم 



َ قيدةَ الع َ شرحَ    0   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
إُم٤مم » :«اعمًتدرك» ذم احل٤ميمؿ ويمت٤مسمف «ُمٞمزان آقمتدال» اًمذهٌل ذمىم٤مل . وٕمػ رواهت٤م ويمذهبؿ

أطم٤مدي٨م ؾم٤مىمٓم٦م، ويٙمثر ُمـ ذًمؽ، ومًم أدرى هؾ ظمٗمٞم٧م  «ُمًتدريمف»صدوق؛ ًمٙمٜمف يّمحح ذم 

قمٚمٞمف ومًم هق ممـ جيٝمؾ ذًمؽ، وإن قمٚمؿ ومٝمذه ظمٞم٤مٟم٦م قمٔمٞمٛم٦م، صمؿ هق ؿمٞمٕمل ُمِمٝمقر سمذًمؽ ُمـ 

٤م إؾمًمقمٞمؾ قمٌد اهلل إٟمّم٤مري قمـ احل٤ميمؿ وىمد ىم٤مل اسمـ ـم٤مهر: ؾم٠مًم٧م أسم همػم شمٕمرض ًمٚمِمٞمخلم.

أيب قمٌد اهلل، وم٘م٤مل: إُم٤مم ذم احلدي٨م راوميض ظمٌٞم٨م. ىمٚم٧م: اهلل ُي٥م آٟمّم٤مف، ُم٤م اًمرضمؾ 

 (./0)ُمٞمزان آقمتدال  ش.سمراوميض، سمؾ ؿمٞمٕمل وم٘مط

يم٤من ؿمديد  ىم٤مل اسمـ ـم٤مهر:» قمـ حمٛمد سمـ ـم٤مهر اعم٘مدد: «شمذيمرة احلٗم٤مظ»وطمٙمك ذم 

ويم٤من ُمٜمحروًم٤م قمـ  ـمـ، ويم٤من ئمٝمر اًمتًٜمـ ذم اًمت٘مديؿ واخلالوم٦م،اًمتٕمّم٥م ًمٚمِمٞمٕم٦م ذم اًم٤ٌم

يٕمتذر ُمٜمف. ىمٚم٧م: أُم٤م اٟمحراومف قمـ ظمّمقم قمكم ومٔم٤مهر، وأُم٤م  ُمتٔم٤مهًرا سمذًمؽ وٓ  ، ُمٕم٤موي٦م وآًمف

؛ وم٢مٟمف «اعمًتدرك»ػ أُمر اًمِمٞمخلم ومٛمٕمٔمؿ هلًم سمٙمؾ طم٤مل ومٝمق ؿمٞمٕمل ٓ راوميض، وًمٞمتف مل يّمٜمِّ 

 (/-رة احلٗم٤مظ ًمٚمذهٌل شمذيم)ش. همض ُمـ ومْم٤مئٚمف سمًقء شمٍمومف

ـ ىم٤مل اسمـ ـم٤مهر: وُم» وطمٙمك صالح اًمديـ اًمّمٗمدي قمـ حمٛمد سمـ ـم٤مهر اعم٘مدد:

٥م ُمـ هذا اعمٕمٜمك ظم٤مص٦م اًمٙمت٤مب اًمذي صٜمٗمف وؾمًمه ومٞمًم ئسمح٨م قمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف رأى ومٞمٝم٤م اًمٕمج٤م

)اًمقاذم .شوُمدح أىمقام ،ًمٕمؾ أيمثره إٟمًم ىمّمد سمف صمٚم٥م أىمقام «اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم»زقمؿ 

 (٤/0مًمقومٞم٤مت سم

(( قمـ ُمٕم٤مذ سمـ ظم٤مًمد )ًم)طمديثف ُمٜمٙمر إذا روى  ىم٤مل: ٟم٤م زهػم سمـ حمٛمد لم احلدي٨م(

)سمـ ُمٝمران وٕمٞمػ(، أٟمف ؾمٛمع ٟم٤مومع سمـ ضمٌػم  قمٜمف أهؾ اًمِم٤مم( ىم٤مل: ٟم٤م ص٤مًمح سمـ أيب ص٤مًمح

)صم٘م٦م( ُيدث قمـ أسمٞمف ىم٤مل: سمٞمٜم٤م أٟم٤م ُمع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم احلجر إذ ُمر احلٙمؿ سمـ أيب 

)اعمٕمجؿ إوؾمط . شويؾ ُٕمتل مم٤م ذم صٚم٥م هذا» اًمٕم٤مص، وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

 (، و0ًمٚمٓمؼماين، رىمؿ:

وىم٤مل احل٤مومظ ش.ًمف ُمٜم٤ميمػم»ىم٤مل اًمذهٌل ذم ُمٕم٤مذ سمـ ظم٤مًمد اًمٕمً٘مالين: هذا طمدي٨م ُمٜمٙمر،

 ؛ شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م(. /)ُمٞمزان آقمتدال .ش احلدي٨ملمًم»:اسمـ طمجر

روى قمٜمف أهؾ » ذم زهػم سمـ حمٛمد اًمتٛمٞمٛمل: «اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم» اًمٌخ٤مري ذم ىم٤مل اإلُم٤ممو

 :وقمً٘مالن وُمٕم٤مذ سمـ ظم٤مًمد اًمٕمً٘مالين ؿم٤مُمل، (،/اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم )ش.اًمِم٤مم أطم٤مدي٨م ُمٜم٤ميمػم

  (،وهل اًمٞمقم ذم إهائٞمؾ أي ومٚمًٓملم اعمحتٚم٦م./)ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان . شهل ُمديٜم٦م سم٤مًمِم٤مم ُمـ أقمًمل ومٚمًٓملم
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 (/)اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء ش. صمَِ٘م٦م ًَمُف همرائ٥م وٕمٗمف اسْمـ ُمِٕملم»ُم٦م اًمذهٌل:ىم٤مل اًمٕمالو

أىمقال قمدد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم زهػم سمـ  «شم٤مريخ اإلؾمالم»طمٙمك اًمٕمالُم٦م اًمذهٌل ذم و

 (/شم٤مريخ اإلؾمالم )ش.ىمٚم٧م: ًمف ُمٜم٤ميمػم ومٚمٞمحذر ُمٜمٝم٤م»صمؿ ىم٤مل :  ،حمٛمد

( هيؿ ( طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ احلج٤مج اًم٤ًمُمل )صم٘م٦م)طمدصمٜم٤م مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م )صم٘م٦م( قمـ  ىمٚمٞمال

يمٜم٧م سملم احلًلم واحلًـ  قمٓم٤مء سمـ اًم٤ًمئ٥م )صدوق اظمتٚمط( قمـ أيب ُيٞمك )جمٝمقل( ىم٤مل:

ُمروان يتِم٤ممت٤من، ومجٕمؾ احلًـ يٙمػ احلًلم، وم٘م٤مل ُمروان: أهؾ سمٞم٧م ُمٚمٕمقٟمقن. ومٖمْم٥م و

 اهلل قمٚمٞمف احلًـ وم٘م٤مل: أىمٚم٧م: أهؾ سمٞم٧م ُمٚمٕمقٟمقن؟ ومقاهلل ًم٘مد ًمٕمٜمؽ اهلل قمغم ًم٤ًمن ٟمٌٞمف صغم

؛ شم٤مريخ اإلؾمالم ًمٚمذهٌل ؛ اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م، رىمؿ:)ُمًٜمد أيب يٕمغم، رىمؿ:وؾمٚمؿ وأٟم٧م ذم صٚم٥م أسمٞمؽ. 

/ .) 

)شم٤مريخ اإلؾمالم ًمٚمذهٌل ش.أسمقُيٞمك جمٝمقل»اًمذهٌل:ىم٤مل  إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ جلٝمؾ أيب ُيٞمك،

/.) 

(:ىم٤مل ،)د سمـ محٞمد )ُمؽموك(، طمدصمٜم٤م حمٛم ( طمدصمٜم٤م احلًـ سمـ اًمٕم٤ٌمس اًمرازي )صم٘م٦م

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ه٤مرون سمـ اعمٖمػمة )صم٘م٦م يتِمٞمع(، قمـ قمٛمرو سمـ أيب ىمٞمس)ُوصمِّؼ وًمف أوه٤مم(، قمـ 

أن »)وٕمٞمػ ويم٤من ؿمٞمٕمٞم٤م(، قمـ اًمٌٝمل )صدوق خيٓمئ(، قمـ اسمـ اًمزسمػم:  يزيد سمـ أيب زي٤مد

 (//اين )اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼم .شاًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٕمـ ومالٟم٤م ووًمده قمغم هذا اعمٜمؼم

وصم٘مف مج٤مقم٦م، وإومم شمريمف. ىم٤مل يٕم٘مقب » ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمذهٌل ذم حمٛمد سمـ محٞمد اًمرازي:

 (/)اًمٙم٤مؿمػ  .شسمـ ؿمٞم٦ٌم: يمثػم اعمٜم٤ميمػم. وىم٤مل اًمٌخ٤مري: ومٞمف ٟمٔمر. وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل: ًمٞمس سمث٘م٦م

ذم وىم٤مل  ،(/)اًمٙم٤مؿمػ.شصم٘م٦م يتِمٞمع» ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمذهٌل ذم ه٤مرون سمـ اعمٖمػمة:و

وىم٤مل  ُمـ اًمِمٞمٕم٦م. هقوصم٘مف اًمٜم٤ًمئل وهمػمه. وىم٤مل أسمق داود: ًمٞمس سمف سم٠مس، »: «ُمٞمزان آقمتدال»

 (/)ُمٞمزان آقمتدال.«اًمًٚمٞمًمين: ومٞمف ٟمٔمر

 .«اًمت٘مري٥م» يمذا ذمش ٓمئ خيصدوق »ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم قمٌد اهلل اًمٌٝمل:و
 ٤م. وذم هذا احلدي٨م قمٚم٦م أظمرى ؾمت٠ميت ٓطم٘مً 

قمـ قمٌد اهلل اًمٌٝمل، ُمقمم  ...طمدي٨م قمٌد اهلل اًمٌٝمل سمٚمٗمظ: «دهُمًٜم»روى اًمٌزار ذم 

 َػ خٚمَ ٥م، وم٘م٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر: واهلل ُم٤م اؾمتَ خيٓمُ  اًمزسمػم، ىم٤مل: يمٜم٧م ذم اعمًجد وُمروانُ 

وم٘م٤مل ، َّ زن رن مم  ام يل ٱُّٱ:ومٞمؽ أٟم٧م اًمذي ٟمزًم٧ْم  :ـ أهٚمف، وم٘م٤مل ُمروانُ أطمًدا ُمِ 
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 ()ُمًٜمد اًمٌزار، رىمؿ: قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٕمـ أسم٤مك. ، وًمٙمـ رؾمقل اهلل صغم اهلليمذسم٧َم  اًمرمحـ:قمٌد

قمـ  ...روى اإلُم٤مم اًمٜم٤ًمئل واحل٤ميمؿ هذا احلدي٨م ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ زي٤مد سمٚمٗمظ:و

ؾمٜم٦م أيب سمٙمر وقمٛمر، وم٘م٤مل قمٌد اًمرمحـ  حمٛمد سمـ زي٤مد، ىم٤مل: عم٤م سم٤ميع ُمٕم٤موي٦م ٓسمٜمف، ىم٤مل ُمروان:

 رن مم  ام يل ٱُّٱ:ٟمزل اهلل ومٞمفسمـ أيب سمٙمر: ؾمٜم٦م هرىمؾ وىمٞمٍم، وم٘م٤مل ُمروان: هذا اًمذي أ
يمذب واهلل، ُم٤م هق سمف، وإن ؿمئ٧م أن أؾمٛمل اًمذي » أي٦م، ومٌٚمغ ذًمؽ قم٤مئِم٦م وم٘م٤مًم٧م: َّ زن

أٟمزًم٧م ومٞمف ًمًٛمٞمتف، وًمٙمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٕمـ أسم٤م ُمروان، وُمروان ذم صٚمٌف، 

 (. ٤ميمؿ، رىمؿ:؛ اعمًتدرك ًمٚمح)اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٜم٤ًمئل، رىمؿ:ش.ومٛمروان ومْمض ُمـ ًمٕمٜم٦م اهلل

ومٞمف »ٌل:ىم٤مل اًمذه مل يث٧ٌم ؾمًمع حمٛمد سمـ زي٤مد ُمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م. ؾمٜمده ُمٜم٘مٓمع،

 (/)شمٕمٚمٞمؼ اًمذهٌل قمغم اعمًتدرك ًمٚمح٤ميمؿ ش.اٟم٘مٓم٤مع حمٛمد مل يًٛمع ُمـ قم٤مئِم٦م

 (،هل أن اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري روامه٤م ذم صحٞمحف )، وذم هذيـ احلديثلم قمٚم٦م أظمرى

وهق دًمٞمؾ واوح قمغم أن  وإٟمًم ضم٤مء ومٞمف شمؼمؤ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م، صال،ومل يذيمر احلٙمَؿ أ

 طمدي٨م قمٌد اهلل اًمٌٝمل، وحمٛمد سمـ زي٤مد ُمٜمٙمر. 

وًمٞمس  ظمالص٦م اًم٘مقل أن طمدي٨م اًمٚمٕمـ قمغم احلٙمؿ سمـ أيب اًمٕم٤مص ريض اهلل قمٜمف ُمٜمٙمر،

ُم٤مم وىمقل اإل أو قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم، ،أو قم٤مئِم٦م ،ُمـ ىمقل اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

يخ اإلؾمالم ًمٚمذهٌل )شم٤مر .شوىمد ُرِوي٧م أطم٤مدي٨م ُمٜمٙمرة ذم ًمٕمٜمف ٓ جيقز آطمتج٤مج هب٤م» اًمذهٌل:

/)، :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ش.ويروى ذم ؾمٌف أطم٤مدي٨م مل شمّمح» ويمذًمؽ ىمقًمف(/0)ط: اًمرؾم٤مًم٦م ، 

 .طمؼ وصحٞمح

 قمٚمٞمف ي٘م٤مل إن اًمٜمٌل صغم اهلل» قمـ اسمـ اًمًٙمـ: «اإلص٤مسم٦م» وطمٙمك احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم

 ، ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت(/)اإلص٤مسم٦م  ش.وؾمٚمؿ دقم٤م قمٚمٞمف، ومل يث٧ٌم ذًمؽ

 ،رواه اسمـ قمدي ومل ٟمجده إٓ ذم طمدي٨م واطمد، مل شمذيمر هذه اًمرواي٤مت ؾم٥ٌم اًمٚمٕمـ،

طمدصمٜم٤م ؾمٚمٞمًمن سمـ ىمرم )هم٤مزم ذم اًمرومض(، قمـ  واسمـ قم٤ًميمر ُمـ ـمريؼ ؾمٚمٞمًمن سمـ ىمرم:

قمـ قمٛمرو سمـ ُمرة )صم٘م٦م( قمـ قمٌد اهلل سمـ احل٤مرث  إقمٛمش )صم٘م٦م طم٤مومظ، ويم٤من يدًمس(

يم٤من احلٙمؿ سمـ أيب  )اعمٙمت٥م صم٘م٦م( قمـ زهػم سمـ إىمٛمر )صم٘م٦م( قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو، ىم٤مل:

ومٚمٕمٜمف رؾمقل اهلل  ،اًمٕم٤مص جيٚمس إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ويٜم٘مؾ طمديثف إمم ىمريش

؛ شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ /ي )اًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ قمد٦م. صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وُم٤م خيرج ُمـ صٚمٌف إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم
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 (./0قم٤ًميمر 

يم٤من » ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن: هذا احلدي٨م ُمقوقع، ؾمٚمٞمًمن سمـ ىمرم ُمـ همالة اًمرواومض.

 (./)اعمجروطملم. شراومْمٞم٤م هم٤مًمٞم٤م ذم اًمرومض

٤م أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٕمـ احلٙمؿ ىمٌؾ إؾمالُمف سم٥ًٌم ُمـ وًمق ؾمٚمٛمٜم٤م ومرًو 

وًمٙمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٕمـ أسم٤م » طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمف: إؾم٤ٌمب، يمًم ذم

 هـ، هـ، وأؾمٚمؿ ُمروان وأسمقه احلٙمؿ ذم  وم٢من ُمروان وًمد قم٤مم  ؛شُمروان، وُمروان ذم صٚمٌف

 ()صحٞمح ُمًٚمؿ، رىمؿ:ش.اإلؾمالم هيدم ُم٤م يم٤من ىمٌٚمف» ذم ومتح ُمٙم٦م، وىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

  ٤موٞم٦م سمٕمد اإلؾمالم.ي٘متيض قمٗمق اًمذٟمقب اعم

 حل جل مك لك ُّٱيٕم٤مرض ىمقًمف شمٕم٤ممم: صمؿ إن اًمٚمٕمـ قمغم أوٓد أطمد سم٥ًٌم ظمٓمئف،

 ٤م،ويمٞمػ يٙمقن اًمٜمٌل ًمٕم٤مٟمً  ويٌٕمد صدور ُمثؾ هذا اًمٗمٕمؾ ُمـ ٟمٌل اًمرمح٦م.، (١٤٧األىعام/ ) َّخل

)صحٞمح .شٓيٜمٌٖمل ًمّمديؼ أن يٙمقن ًمٕم٤مٟم٤م» وىمد ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اًمّمديؼ:

 (:ُمًٚمؿ، رىمؿ

إن اًمٚمٕم٤مٟملم ٓ يٙمقٟمقن ؿمٝمداء، وٓ ؿمٗمٕم٤مء يقم »  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:وىم٤مل رؾمقل اهلل

 ()صحٞمح ُمًٚمؿ، رىمؿ: .شاًم٘مٞم٤مُم٦م

 (0)صحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ: ش.وًمٕمـ اعم١مُمـ يم٘متٚمف»وىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

وىم٤مل صغم اهلل  يمٌػمة.واًمٚمٕمـ ُمٕمّمٞم٦م  ٤م،ويمٞمػ يٚمٕمـ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم١مُمٜمً 

)ؿمٕم٥م اإليًمن . شًمٞمس اعم١مُمـ سم٤مًمٓمٕم٤من، وٓ سم٤مًمٚمٕم٤من، وٓ اًمٗم٤مطمش، وٓ اًمٌذيء» قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ:

 ، وإؾمٜم٤مده طمًـ(.ًمٚمٌٞمٝم٘مل، رىمؿ:

مل » ىم٤مل أٟمس ريض اهلل قمٜمف وهق يّمػ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمّمٗم٤مت محٞمدة:و

 ٤م، يم٤من ي٘مقل ٕطمدٟم٤م قمٜمد اعمٕمت٦ٌم:٤م، وٓ ًمٕم٤مٟمً ٤م، وٓ ومح٤مؿًم يٙمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؾم٤ٌمسمً 

 (.0)صحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ:.شُم٤م ًمف شمرب ضمٌٞمٜمف»

ىم٤مل  يم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل احلؼ ذم رو٤مه وهمْمٌف، وُمزاطمف وضمده،و

ايمت٥م ومقاًمذي ٟمٗمز سمٞمده ُم٤م ظمرج » صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٕمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اهلل قمٜمف:

 ، وإؾمٜم٤مده صحٞمح(0أمحد، رىمؿ: )ُمًٜمد .شُمٜمل إٓ طمؼ

ومم٤م ٓظمالف ومٞمف أن احلٙمؿ سمـ أيب اًمٕم٤مص ريض اهلل قمٜمف ووًمده ُمروان يمالمه٤م ُمـ 

 وُمروان يقُمئذ اسمـ ؾم٧م ؾمٜمقات. أؾمٚمًم ذم ومتح ُمٙم٦م، اًمّمح٤مسم٦م،
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ٕٟمف وًمد ذم طمٞم٤مة اًمٜمٌل صٚمی اهلل  وهق صح٤ميب قمٜمد ـم٤مئٗم٦م يمثػمة،» ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم:

 (/)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ش. قمٜمف ذم طمدي٨م صٚمح احلديٌٞم٦مقمٚمٞمف و ؾمٚمؿ، وروی 

ٝمؾ يًتحؼ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ ُمروان وم قمغم اًمذري٦م، «وُم٤م وًمد»وًمق محٚمٜم٤م ىمقًمف: 

ه ُمٕم٤مروق سمٜمل أُمٞم٦م درة يتٞمٛم٦م ومٞمٝمؿ، رمحف اهلل اًمٚمٕمـ، ويٕمتؼمه أهؾ اًمٕمٚمؿ ظمٚمٞمٗم٦م  ذم طملم يٕمدُّ

 ا؟! راؿمدً 

ىم٤مل  اإلؾمالم ذم اًمٕم٤ممل مم٤م مل ي٘مؿ سمف ُمـ ضم٤مء سمٕمدهؿ.ىمد ىمٞمض اهلل شمٕم٤ممم سمٜمل أُمٞم٦م ًمٜمنم 

ومٙم٤مٟم٧م ؾمقق اجلٝم٤مد ىم٤مئٛم٦م ذم سمٜمك أُمٞم٦م ًمٞمس هلؿ ؿمٖمؾ » :«اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م» احل٤مومظ اسمـ يمثػم ذم

إٓ ذًمؽ، ىمد قمٚم٧م يمٚمٛم٦م اإلؾمالم ذم ُمِم٤مرق إرض وُمٖم٤مرهب٤م، وسمره٤م وسمحره٤م، وىمد أذًمقا 

يتقضمف اعمًٚمٛمقن إمم ىمٓمر ُمـ  ٤م، ًٓٚمٛملم رقمًٌ اًمٙمٗمر وأهٚمف، واُمتألت ىمٚمقب اعمنميملم ُمـ اعم

إىمٓم٤مر إٓ أظمذوه، ويم٤من ذم قم٤ًميمرهؿ وضمٞمقؿمٝمؿ ذم اًمٖمزو اًمّم٤محلقن وإوًمٞم٤مء واًمٕمٚمًمء 

 ُمـ يم٤ٌمر اًمت٤مسمٕملم، ذم يمؾ ضمٞمش ُمٜمٝمؿ ذذُم٦م قمٔمٞمٛم٦م يٜمٍم اهلل هبؿ ديٜمف. 

م اًمّملم، وم٘متٞم٦ٌم سمـ ُمًٚمؿ يٗمتح ذم سمالد اًمؽمك، ي٘متؾ ويًٌل ويٖمٜمؿ، طمتك وصؾ إمم ختق

وأرؾمؾ إمم ُمٚمٙمف يدقمقه، ومخ٤مف ُمٜمف وأرؾمؾ ًمف هداي٤م وحتًٗم٤م وأُمقآ يمثػمة هدي٦م، وسمٕم٨م 

يًتٕمٓمٗمف ُمع ىمقشمف ويمثرة ضمٜمده، سمحٞم٨م إن ُمٚمقك شمٚمؽ اًمٜمقاطمل يمٚمٝم٤م شم١مدى إًمٞمف اخلراج ظمقوًم٤م 

ُمٜمف. وًمق قم٤مش احلج٤مج عم٤م أىمٚمع قمـ سمالد اًمّملم، ومل يٌؼ إٓ أن يٚمت٘مل ُمع ُمٚمٙمٝم٤م، ومٚمًم ُم٤مت 

 ٤مج رضمع اجلٞمش يمًم ُمر. صمؿ إن ىمتٞم٦ٌم ىمتؾ سمٕمد ذًمؽ، ىمتٚمف سمٕمض اعمًٚمٛملم. احلج

وُمًٚمٛم٦م سمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان واسمـ أُمػم اعم١مُمٜملم اًمقًمٞمد وأظمقه أظمر يٗمتحقن ذم 

سمالد اًمروم وجي٤مهدون سمٕم٤ًميمر اًمِم٤مم طمتك وصٚمقا إمم اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م، وسمٜمك هب٤م ُمًٚمٛم٦م ضم٤مُمًٕم٤م 

٤ًٌم. يٕمٌد اهلل ومٞمف، واُمتألت ىمٚمقب اًمٗم  رٟم٩م ُمٜمٝمؿ رقم

وحمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ أظمل احلج٤مج جي٤مهد ذم سمالد اهلٜمد ويٗمتح ُمدهن٤م ذم ـم٤مئٗم٦م ُمـ 

 ضمٞمش اًمٕمراق وهمػمهؿ. 

وُمقؾمك سمـ ٟمّمػم جي٤مهد ذم سمالد اعمٖمرب ويٗمتح ُمدهن٤م وأىم٤مًمٞمٛمٝم٤م ذم ضمٞمقش اًمدي٤مر 

 اعمٍمي٦م وهمػمهؿ.

ٕوصم٤من. وىمٌؾ ذًمؽ ىمد ويمؾ هذه اًمٜمقاطمل إٟمًم دظمؾ أهٚمٝم٤م ذم اإلؾمالم وشمريمقا قم٤ٌمدة ا

سمٕمد هذه  يم٤من اًمّمح٤مسم٦م ذم زُمـ قمٛمر وقمثًمن ومتحقا هم٤مًم٥م هذه اًمٜمقاطمل ودظمٚمقا ذم ُم٤ٌمٟمٞمٝم٤م،
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وأوائؾ سمالد اًمؽمك، ودظمٚمقا إمم ُم٤م  ،واًمٞمٛمـ ،واًمٕمراق ،وُمٍم ،إىم٤مًمٞمؿ اًمٙم٤ٌمر، ُمثؾ اًمِم٤مم

 ذم اًم٘مرن إول وأوائؾ سمالد اعمٖمرب، وأوائؾ سمالد اهلٜمد. ومٙم٤من ؾمقق اجلٝم٤مد ىم٤مئًًم  ،وراء اًمٜمٝمر

 ، ط: دار اًمٗمٙمر(/-)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ش. ُمـ سمٕمد اهلجرة إمم اٟم٘مْم٤مء دوًم٦م سمٜمك أُمٞم٦م

ٓ : «ُمئ٦م ُمـ قمٔمًمء أُم٦م اإلؾمالم همػموا جمرى اًمت٤مريخ» ىم٤مل ضمٝم٤مد اًمؽمسم٤مين ذم يمت٤مسمف:و

سمٜمل  أقمرف قم٤مئٚم٦م ذم شم٤مريخ هذه إُم٦م يم٤من هل٤م ومْمٌؾ قمغم اإلؾمالم واعمًٚمٛملم أيمثر ُمـ قم٤مئٚم٦م

أٟمٜمل ٓ أقمرف قم٤مئٚم٦ًم طم٤ميمٛم٦م يم٤من هل٤م ومْمٌؾ قمغم سمٜمل  :أُمٞم٦م اًمٌٓمٚم٦م، سمؾ إٟمٜمل ٓ أسم٤مًمغ إذا ىمٚم٧م

اإلٟم٤ًمن ُمثؾ قم٤مئٚم٦م سمٜمل أُمٞم٦م! واًمدارس ًمت٤مريخ هذه اًمٕم٤مئٚم٦م اًم٘مرؿمٞم٦م سم٢مٟمّم٤مف جيد أن ًمٌٜمل أُمٞم٦م 

ُٕمقي هق أي٤مٍد سمٞمْم٤مء قمغم أُم٦م اإلؾمالم ُمٜمذ ومجر اًمدقمقة وطمتك يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ومٕمثًمن اسمـ قمٗم٤من ا

اًمذي مجع اًم٘مرآن ًمٜم٤م، وأم اعم١مُمٜملم إُمقي٦م أم طمٌٞمٌٞم٦م سمٜم٧م أيب ؾمٗمٞم٤من قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم وح٧م 

سمٙمؾ رء ذم ؾمٌٞمؾ اإلؾمالم، وُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من إُمقي هق اًمذي يمت٥م اًمقطمل ُمـ صدر 

وقُمًمن  ،وًمٞمٌٞم٤م ،وُمٍم ،ومٚمًٓملم رؾمقل اهللَّ، وقمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص إُمقي هق اًمذي ومتح

وقمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص إُمقي يم٤من أول إٟم٤ًمٍن يمت٥م طمدي٨م رؾمقل اهلل ًمٚمٛمًٚمٛملم، 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٞمحٗمٔمف ًمٜم٤م، وقمٌد اهلل سمـ ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص سمـ أُمٞم٦م يم٤من أطمد ؿمٝمداء سمدر 

م اًمثالصم٦م قمنم، واًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ أسمق ؾمٗمٞم٤من سمـ طمرب إُمقي ريض اهلل قمٜمف وأرو٤مه ىمدَّ 

وىم٤مئد  ، ورؾمقًمف، ويزيد سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من إُمقي هق وم٤مشمح ًمٌٜم٤منقمٞمٜمٞمف آصمٜمتلم ذم ؾمٌٞمؾ اهلل

ضمٞمقش اًمِم٤مم، ويزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م إُمقي هق اًمذي دأب قمغم إيمرام أسمٜم٤مء قمٛمقُمتف حمٛمد سمـ قمكم 

  .سمـ أيب ـم٤مًم٥م، وقمكم سمـ احلًلم وقمٌد اهلل اسمـ ضمٕمٗمر سمٕمد أن همدر اًمِمٞمٕم٦م اخلقٟم٦م سمآسم٤مئٝمؿ

ُمٙمتِمػ قمٚمؿ اًمٙمٞمٛمٞم٤مء، وسمٜمق أُمٞم٦م ومٞمٝمؿ وم٤مشمح  وسمٜمق أُمٞم٦م ومٞمٝمؿ ظم٤مًمد سمـ يزيد إُمقي

اًمِمًمل إومري٘مل قم٘م٦ٌم سمـ ٟم٤مومع إُمقي رمحف اهلل، وسمٜمق أُمٞم٦م ومٞمٝمؿ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز إُمقي، 

وم٘مْمقا قمغم يمنى  «هن٤موٟمد»وسمٜمق أُمٞم٦م هؿ ُمـ أهنقا اإلُمؼماـمقري٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م إمم إسمد ذم ُمٕمريم٦م 

٤ٌمل آؾمٞم٤م، واًم٘مدس ومتح٧م سمٕمد طمّم٤مر قمٛمرو ده قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ىمٌؾ ذًمؽ ذم ضمسمٕمد أن ذَّ 

سمـ اًمٕم٤مص إُمقي هل٤م، واًمقصمٞم٘م٦م اًمٕمٛمري٦م يمت٧ٌم سمخط يد ُمٕم٤موي٦م إُمقي، وىم٦ٌم اًمّمخرة سمٜم٤مه٤م 

قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان إُمقي، وإٟمدًمس ومتحٝم٤م إُمقيقن، وأرُمٞمٜمٞم٤م وأذرسمٞمج٤من وضمقرضمٞم٤م 

ُمٕم٤موي٦م إُمقي، وشمريمٞم٤م ومتح٧م قمغم أيٍد أُمقي٦م، واًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م طم٤مسه٤م ٕول ُمرة يزيد سمـ 

ومتحٝم٤م إُمقيقن، وأومٖم٤مٟمًت٤من وسم٤ميمًت٤من واهلٜمد وأوزسم٤ميمًت٤من وشمريمًمٟمًت٤من ويم٤مزظمًت٤من يمٚمٝم٤م 
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دظمٚم٧م اإلؾمالم ُمـ قمغم فمٝمقر ظمٞمقٍل أُمقي٦م، ومحؾ سمٜمق أُمٞم٦م اإلؾمالم إمم أوروسم٤م، وم٤مٕٟمدًمس 

ٞم٦م، ومتحٝم٤م إُمقيقن، وضمٜمقب ومرٟم٤ًم أصٌح أرًو٤م إؾمالُمٞم٦م وم٘مط ذم زُمـ جم٤مهدي سمٜمل أُم

ووصٚم٧م اجلٞمقش إُمقي٦م إمم اًم٘مرب ُمـ سم٤مريس، وأٟم٘مذ قمٌد اًمرمحـ اًمداظمؾ إُمقي 

إٟمدًمس ُمـ اًمدُم٤مر، ويم٤من قمٌد اًمرمحـ اًمٜم٤مس إُمقي أقمٔمؿ ُمٚمقك إرض، وٟمنم سمٜمق أُمٞم٦م 

رؾمٚمٝمؿ ذم أص٘م٤مع إرض يدقمقن اًمٜم٤مس إمم ديـ اهلل، ومقصٚم٧م رؾمؾ إُمقيلم إمم اًمّمٞمٜمٞملم 

 .«ب اعمالسمس اًمٌٞمْم٤مءأصح٤م»اًمذيـ أؾمٛمقهؿ سمـ 
وذم قمٝمد سمٜمل أُمٞم٦م اٟمتنم اًمٕمٚمؿ وؾم٤مد اًمٕمدل أرضم٤مء اخلالوم٦م، ودظمؾ اإلؾمالم ًمٚمًقدان 

واحلٌِم٦م قمغم أيٍد أُمقي٦م، وىم٤مد حمٛمد سمـ أُمٞم٦م إُمقي اٟمتٗم٤مو٦م اعمقرؾمٙمٞملم إٟمدًمًٞملم سمٕمد 

سمقا ؾم٘مقط إٟمدًمس، وسمدأ مجع احلدي٨م اًمٜمٌقي ذم طمٙمؿ سمٜمل أُمٞم٦م، وسمٜمق أُمٞم٦م هؿ اًمذيـ قمرَّ 

اًمدواويـ، وسمٜمق أُمٞم٦م هؿ اًمذيـ صٙمقا اًمٕمٛمٚم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وسمٜمق أُمٞم٦م هؿ سمٜم٤مة أول أؾمٓمقل 

ط قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان إُمقي اًم٘مرآن، ووصٚم٧م اخلالوم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  إؾمالُمل ذم اًمت٤مريخ، وٟم٘مَّ

ذم قمٝمد اًمقًمٞمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ إُمقي إمم أيمؼم اشم٤ًمع هل٤م ذم شم٤مريخ اإلؾمالم، ومٙم٤من إذان ذم 

د سمٜمل أُمٞم٦م ُيرومع ذم ضم٤ٌمل اهلٛمالي٤م ذم اًمّملم، وذم أدهم٤مل أومري٘مٞم٤م اًمًقداء، وذم أطمراش قمٝم

اهلٜمد، وقمٜمد طمّمقن اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م، وقمٜمد أسمقاب سم٤مريس، وذم ُمرشمٗمٕم٤مت اًمؼمشمٖم٤مل، وقمغم 

ؿمقاـمئ سمحر اًمٔمٚمًمت، وقمٜمد ؾمٝمقل ضمقرضمٞم٤م، وقمٜمد ؾمقاطمؾ ىمؼمص، شمرومرف قمغم ىمالع شمٚمؽ 

َّٓ »قمٚمٞمٝم٤م اًمٌٚمدان راي٤مٌت سمٞمْم٤مء ُمٙمتقب  ، هل راي٤مت سمٜمل أُمٞم٦م، « اهلل، حمٛمٌد رؾمقل اهللٓ إًمف إ

 ومجزايمؿ اهلل يمؾ ظمػم ي٤م آل أُمٞم٦م سمـ طمرب عم٤م ىمدُمتٛمقه ًمإلؾمالم.

وٓ أطم٥ًم أٟمٜمل أن ذم طم٤مضم٦م ًمٙمل أووح ؾم٥ٌم اًمتِمقيف اًمْمخؿ اًمذي يتٕمرض ًمف 

اًمٕمٝمد اًمذي فمٝمرت شم٤مريخ هذه اًمٕم٤مئٚم٦م اًمٌٓمٚم٦م سمٕمد يمؾ ُم٤م ىمدُمقه ًمإلؾمالم، ومٕمٝمد سمٜمل أُمٞم٦م هق 

 صغم اهللٝمد اًمذي مجٕم٧م ومٞمف أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل سمف اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمٙمؾ ُمالحمٝم٤م، وهق اًمٕم

، وم٢مذا ؿمٙمؽ همزاة اًمت٤مريخ ذم ذُم٦م هذه اًمٕم٤مئٚم٦م اعمج٤مهدة، ومٕمٜمده٤م شمٙمقن أطم٤مدي٨م قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 أيديٜم٤م اًمتل سملم أيديٜم٤م يمٚمٝم٤م سم٤مـمٚم٦م، ويٙمقن هذا اإلؾمالم اًمذي سملم صغم اهللَّ قمٚمٞمف وؾمٚمؿحمٛمد 

 إؾمالًُم٤م ُمزيًٗم٤م، وقمٜمده٤م ٟمٙمقن أٟم٤م وأٟم٧م سمال ىمٞمٛم٦م، وقمٜمده٤م ٟمٙمقن أٟم٤م وأٟم٧م سمال يمٞم٤من!

دُمٕم٧م  وإذا ضم٤مء ذيمر سمٜمل أُمٞم٦م دُمٕم٧م اًمٕملم ًمذيمر سمٓمؾ أُمقي ُم٤م قمروم٧م إرض ُمثٚمف،

دُمٕم٧م اًمٕملم إلٟم٤ًمن ىمدم أقمٔمؿ أؾمٓمقرة طمٞم٤مة  اًمٕملم ًمث٤مًم٨م أقمٔمؿ خمٚمقق سمٕمد إٟمٌٞم٤مء،



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ، ط: دار اًمت٘مقى، ؿمؼم اخلٞمٛم٦م، ُمٍم(.-ُمـ قمٔمًمء أُم٦م اإلؾمالم همػموا جمرى اًمت٤مريخ، ص )ُمئ٦م ًمٚمتْمحٞم٦م واًمٗمداء.

ذم شمِمقيف ؾمٛمٕم٦م  ااًمذيـ مل يدظمروا ضمٝمدً  واًمٔم٤مهر أهن٤م أطم٤مدي٨م ووٕمٝم٤م أقمداء اإلؾمالم،

ؿمٖمؾ هلؿ ذم  وٓ سمٜمل أُمٞم٦م وآسم٤مئٝمؿ اًمذيـ ؾمٕمدوا سمّمح٦ٌم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،

  اإلؾمالم. طمٞم٤مهتؿ إٓ ٟمنم

 هذهوإن » ىم٤مل أسمق اًمٞمن قم٤مسمديـ سمٕمد ؾمقق سمٕمض اًمرواي٤مت ذم احلٙمؿ وسمٜمل احلٙمؿ:

إطم٤مدي٨م وإظم٤ٌمر ًمٞمٖمٜمٞمٜم٤م فم٤مهره٤م اًمدال قمٚمی اًمٙمذب قمـ ُمٜم٤مىمِم٦م ؾمٜمده٤م، ومٙمؿ هنی اًمٜمٌل 

صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ اًمٚمٕمـ، ويمؿ أٟمزل أصح٤مسمف قمـ اإلسمؾ اًمتل يم٤مٟمقا يٚمٕمٜمقهن٤م، وىمد ىم٤مل 

ومٛمـ أيـ هذه إطم٤مدي٨م اًمتل يمثر اًمٚمٕمـ ذم ش... ُم٤م سُمِٕمث٧ُم ًمّٕم٤مًٟم٤م»ة واًمًالم: قمٚمٞمف اًمّمال

روايتٝم٤م ًمٌٜمل أُمٞم٦م اًمتل مل يدر ُمثٚمٝم٤م ذم طمؼ أيب ضمٝمؾ وأيب هل٥م وقم٘م٦ٌم سمـ أيب ُمٕمٞمط... وهمػمهؿ 

ُمـ رؤؾم٤مء اعمنميملم ُمع ؿمدة يمٗمرهؿ وقمٜم٤مدهؿ، وُمع ىمقة إؾمالم ه١مٓء احل٤مُملم ًمٌٞمْم٦م اًمديـ، 

ىم٤مًمٞمؿ اًمدٟمٞم٤م وأقمٚمٜمقا اإلؾمالم ذم يمؾ ُمٙم٤من، ومًم اًمداقمل ًمٙمثرة اًمٚمٕمـ ومٞمٝمؿ واًمذيـ ومتحقا أ

 واقمت٘م٤مًدا ُمٜمف؟ ومال ؿمؽ ذم ووع هذه  وقمٛماًل واإلقمراض قمٛمـ هق أؿمد وأىمٌح ومٕماًل 

 0واٟمٔمر: اعمٜمت٘می ُمـ ُمٜمٝم٤مج آقمتدال، ص؛ )أهم٤مًمٞمط اعم١مرظملم، ص .«إطم٤مدي٨م وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل

 ـ اخلٓمٞم٥م؛ واًمٕمقاصؿ ُمـ اًم٘مقاصؿ، وخمتٍم اًمتحٗم٦م آصمٜمل قمنمي٦م(.سمتح٘مٞمؼ حم٥م اًمدي

يمًم  ٤م صح٦م هذه اًمرواي٤مت وم٢من احلٙمؿ واسمٜمف: ُمروان يمٚمٞمٝمًم صح٤ميب،وًمقؾمٚمٛمٜم٤م ومرًو 

سمؾ هق أضمر وزًمٗمك هلؿ إمم اهلل شمٕم٤ممم؛ ٕن اًمرؾمقل  ٤م هلًم واٟمت٘م٤مص٤م ُمٜمٝمًم؛ومٚمٞمس ذًمؽ ذُم   ؾمٌؼ،

وم٢مٟمًم أٟم٤م سمنم، وم٠مي اعم١مُمٜملم  أختذ قمٜمدك قمٝمدا ًمـ ختٚمٗمٜمٞمف، اًمٚمٝمؿ إين» صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ىم٤مل:

. شؿمتٛمتف، ًمٕمٜمتف، ضمٚمدشمف، وم٤مضمٕمٚمٝم٤م ًمف صالة وزيم٤مة، وىمرسم٦م شم٘مرسمف هب٤م إًمٞمؽ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،آذيتف

 (.0)صحٞمح ُمًٚمؿ، رىمؿ:

رهمؿ أن راي٦م اإلؾمالم  ُم٦م سم٤مًمٓمٕمـ واًمتِمٜمٞمع،٤ميًتٝمدف محٚم٦م ظمالوم٦م سمٜمل أُمٞم٦م سمّمٗم٦م قم

 وظم٤مص٦م قمٝمد اًمقًمٞمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ قمٝمد ذهٌل ذم اإلؾمالم، ذم ظمالومتٝمؿ،شمرومرف قمغم اًمٕم٤ممل 

ت ومتقطم٤مهتؿ ىمًٛم٦َم اعمًٚمٛملم، وًمٙمـ يتٖم٤مى اًمٜم٤مس قمـ هذه احل٘م٤مئؼ قمغم أرض  اًمذي همػمَّ

ؿمؽ أن آظمر قمٝمد سمٜمل  وٓ ويٛمزىمقن قم٤ٌمء ظمالومتٝمؿ سمًٝم٤مم اًمٓمٕمقن وآقمؽماو٤مت، اًمقاىمع،

 أُمٞم٦م ىمد شمنب إًمٞمف اًمْمٕمػ واًمٗم٤ًمد. 

ـٌ مل يتٕمرض ًمف اًمٙمت٥م اعم١مًمٗم٦م ذم هذا اعمقوقع،وُمـ  وهق أن  سملم هذه اًمٓمٕمقن ـمٕم

وُمـ  ،ٟمحـ أطمؼ هبذا إُمر ُمٜمؽ» ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل ٓسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمًم:



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 وهمػمه ُمـ أصح٤مب اًمٙمت٥م.  «صحٞمحف». رواه اًمٌخ٤مري ذم «أسمٞمؽ

ُمـ اًمٙمت٥م اعم١مًمٗم٦م ذم  ومل ٟمٓمٚمع قمغم اجلقاب قمـ هذا آقمؽماض ومٞمًم وصٚم٧م إًمٞمف يدٟم٤م

 وم٤مؾمتٕمروٜم٤مه سمٌمء ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ.  هذا اعمقوقع،

 :، وؾوـه«من أحق هبذا األمر مـا» حتؼقق ؾول معاوية ريض اهلل طـه:

هذا »ومعـاه اـصحقح أن ادراد بؼوـه: ،«ومن أبقه ،كحن أحق به مـه»

 ال اخلالؽة: ،اـثلر ـعثامن «األمر

يمٚمٝم٤م  سمثالصم٦م أؾم٤مٟمٞمد، «ُمـ أطمؼ هبذا إُمر ُمٜم٤م؟» ىمقًمف: ريض اهلل قمٜمف روي قمـ ُمٕم٤موي٦م

 ُمٜم٘مٓمٕم٦م. 

-   طمدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد )ص٤مطم٥م اًمًٜمـ( ىم٤مل: ٟم٤م إؾمًمقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ )طم٤مومظ، وهق اسمـ

أن اسمـ قمٛمر، يم٤من  ئ٧ُم ٌِّ قمٚمٞم٦م(، ىم٤مل: ٟم٤م أيقب )ُمـ يم٤ٌمر اًمٗم٘مٝم٤مء اًمٕم٤ٌمد، وهق اًمًختٞم٤مين(، ىم٤مل: ٟمُ 

ومٝمٛمٛم٧م أن »؟ ىم٤مل: «وُمـ يٜم٤مزقمٜم٤م ذم هذا إُمرُمـ أطمؼ هبذا إُمر ُمٜم٤م، »قمٜمد ُمٕم٤موي٦م، وم٘م٤مل: 

أىمقل: اًمذيـ ىم٤مشمٚمقك وأسم٤مك قمغم اإلؾمالم، ومخِمٞم٧م أن يٙمقن ذم ىمقزم هذا هراىم٦م اًمدُم٤مء، وأن 

 (/)ؾمٜمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ش.ُيٛمؾ ىمقزم قمغم همػم اًمذي أردت، وذيمرت ُم٤م قمٜمد اهلل ُمـ اجلٜم٤من

 هـ،0ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف قم٤مم وشمقذم  هـ،أيقب اًمًختٞم٤مين وًمد ذم  إؾمٜم٤مده ُمٜم٘مٓمع،

 واًمراوي سملم أيقب اًمًختٞم٤مين واسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمًم جمٝمقل. 

- (، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ )هق أسمق احلًـ قمكم سمـ حمٛمد احلٛمػمي، احل٤مومظ اًمث٘م٦م طمدصمٜم٤م قمكم

اًمٕمالء)صم٘م٦م، طم٤مومظ(، طمدصمٜم٤م اسمـ إدريس )صم٘م٦م، وم٘مٞمف، وهق قمٌد اهلل سمـ إدريس أسمق حمٛمد 

ُمًٕمر)أطمد إقمالم(، قمـ أيب طمّملم)صم٘م٦م، صم٧ٌم، ؾمٜمل، ورسمًم دًمس، وهق اًمٙمقذم(، قمـ 

 :؟، ىم٤مل«ُمـ أطمؼ هبذا إُمر ُمٜم٤م»قمثًمن سمـ قم٤مصؿ اًمٙمقذم(، ىم٤مل: ىم٤مل ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف: 

ومذيمرت ُم٤م  ،وأسم٤مك أطمؼ ُمٜمؽ ُمـ رضسمؽ قمٚمٞمف وم٠مردت أن أىمقل:» واسمـ قمٛمر ؿم٤مهده، ىم٤مل:

؛ شم٤مريخ دُمِمؼ / سمـ حمٛمد احلٛمػمي )ضمزء قمكمش. ل وم٤ًمًدا ذم اخلالف، ومخٗم٧م أن يٙمقن يمالُم أقمد اهلل

/.) 

وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد: أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ قمٌد اهلل إؾمدي )صدوق، وهق اسمـ يمٜم٤مؾم٦م( ىم٤مل: 

أظمؼمٟم٤م ُمًٕمر سمـ يمدام )أطمد إقمالم(، قمـ أيب طمّملم )صم٘م٦م، صم٧ٌم، ؾمٜمل، ورسمًم دًمس، وهق 



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
؟ وم٘م٤مل قمٌد اهلل سمـ قمٛمر: «طمؼ هبذا إُمر ُمٜم٤موُمـ أ» قمثًمن سمـ قم٤مصؿ اًمٙمقذم( أن ُمٕم٤موي٦م ىم٤مل:

وم٠مردت أن أىمقل: أطمؼ ُمٜمؽ ُمـ رضسمؽ وأسم٤مك قمٚمٞمف، صمؿ ذيمرت ُم٤م ذم اجلٜم٤من، ومخِمٞم٧م أن »

 (/)اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى  ش.يٙمقن ذم ذاك وم٤ًمد

أيب طمّملم  ىم٤مل اسمـ طمجر ذم ومل يِمٝمد أسمقطمّملم هذه اًمقىمٕم٦م، إؾمٜم٤مده أيْم٤م ُمٜم٘مٓمع،

 .«صم٘م٦م صم٧ٌم ؾمٜمل رسمًم دًمس» :«ًمتٝمذي٥مشم٘مري٥م ا»ذم  قمثًمن سمـ قم٤مصؿ
وشمقذم أسمقطمّملم  هـ(،0:مهـ( قمـ ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف):م) رواه أسمق طمّملم

وروى  ( إظمػَم./) «ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء» وصقب اًمذهٌل ذم هـ، أو، قم٤مم 

 قمـ سمٕمض ُمت٠مظمري اًمقوم٤مة ُمـ اًمّمح٤مسم٦م أُمث٤مل: أٟمس سمـ «هتذي٥م اًمٙمًمل»اًمٕمالُم٦م اعمزي ذم 

ذم طملم قمدَّ اسمـ طم٤ٌمن أسم٤م  هـ( وهمػممه٤م ريض اهلل قمٜمٝمؿ،:موؾمٛمرة ) هـ(،:م) ُم٤مًمؽ

ذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم يمت٤مب » :«هتذي٥م اًمٙمًمل» ىم٤مل قمالء اًمديـ اعمٖمٚمٓم٤مئل ذم طمّملم ُمـ اًمت٤مسمٕملم،

ذم اًمذيـ رووا قمـ اًمت٤مسمٕملم يم٠مٟمف مل يّمحح روايتف قمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ ذيمرهؿ ش اًمث٘م٤مت»

)إيمًمل هتذي٥م اًمٙمًمل  ش.٤مت ؾمٜم٦م صمًمن وقمنميـ. وىمد ىمٞمؾ: ؾمٜم٦م ؾمٌع وقمنميـ و ُمئ٦ماعمزي، وىم٤مل: ُم

/) 

ذم شمرمج٦م أيب  «هتذي٥م اًمتٝمذي٥م» ىم٤مل اسمـ طمجر ذم وواومؼ احل٤مومظ اسمـ طمجر اسمـ طم٤ٌمن،

ىمٚم٧م: وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت ذم أشم٤ٌمع اًمت٤مسمٕملم، وىم٤مل: ُم٤مت » طمّملم قمثًمن سمـ قم٤مصؿ:

ومروايتف قمـ اًمّمح٤مسم٦م قمٜمد اسمـ طم٤ٌمن ُمرؾمٚم٦م. وهق اًمذي ئمٝمر  ،وىمد ىمٞمؾ ؾمٜم٦م  ؾمٜم٦م 

(./)هتذي٥م اًمتٝمذي٥م .شزم

ىم٤مل أسمق سمٙمر سمـ » ؛يمًم يدل سمٕمض أىمقال أيب طمّملم قمغم أٟمف يم٤من يزء اًمٔمـ سمٜمل أُمٞم٦م

قمٞم٤مش: دظمٚم٧م قمغم أيب طمّملم وهق خمتػ ُمـ سمٜمل أُمٞم٦م، وم٘م٤مل: إن ه١مٓء يريدوين قمـ ديٜمل، 

 (/)هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ش. سمداواهلل ٓ أقمٓمٞمٝمؿ إي٤مه أ

-  ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد: أظمؼمٟم٤م قم٤مرم سمـ اًمٗمْمؾ)صم٘م٦م، شمٖمػم ذم آظمر قمٛمره، وهق حمٛمد سمـ

)صم٘م٦م، صم٧ٌم(، قمـ )أطمد إقمالم(، قمـ ُمٕمٛمراًمٗمْمؾ اًمًدود( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م مح٤مد سمـ زيد

ر وُمـ يم٤من أطمؼ هبذا إُم» )أطمد إقمالم( ىم٤مل: عم٤م اضمتٛمع قمغم ُمٕم٤موي٦م ىم٤مم، وم٘م٤مل:اًمزهري

ومتٝمٞم٠مت أن أىمقم وم٠مىمقل: أطمؼ سمف ُمـ رضسمؽ وأسم٤مك قمغم اًمٙمٗمر، »؟ ىم٤مل اسمـ قمٛمر: «ُمٜمل

 (. /)اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ش.ومخِمٞم٧م أن ئمـ يب همػم اًمذي يب

ىم٤مل ُيٞمك سمـ ُمٕملم: ُمراؾمٞمؾ » ومل يٕمتد اعمحدصمقن ُمراؾمٞمؾ اًمزهري. هذا طمدي٨م ُمرؾمؾ،



َ قيدةَ الع َ شرحَ    0   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ()اعمراؾمٞمؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ، صش. اًمزهري ًمٞمس سمٌمء

ٟمٕمؿ وردت أًمٗم٤مظ ذم ُمٕمٜم٤مه٤م  ُيت٩م هب٤م ٟٓم٘مٓم٤مقمٝم٤م، َؿ ُمٜمف أن هذه اًمرواي٤مت اًمثالث ٓومُٕمٚمِ 

 ذم سمٕمض اًمّمح٤مح: 

-  ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد:أظمؼمٟم٤م يزيد سمـ ه٤مرون)أطمد إقمالم( ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م اًمٕمقام سمـ

)صم٘م٦م وم٘مٞمف ضمٚمٞمؾ، ويم٤من يمثػم اإلرؾم٤مل  طمقؿم٥م)صم٘م٦م، صم٧ٌم(، قمـ طمٌٞم٥م سمـ أيب صم٤مسم٧م

ر ىم٤مل: عم٤م يم٤من ُمـ ُمققمد قمكم وُمٕم٤موي٦م سمدوُم٦م اجلٜمدل، ُم٤م يم٤من أؿمٗمؼ واًمتدًمٞمس(، قمـ اسمـ قمٛم

وُمـ » ُمٕم٤موي٦م أن خيرج هق وقمكم ُمٜمٝم٤م، ومج٤مء ُمٕم٤موي٦م يقُمئذ قمغم سمختل قمٔمٞمؿ ـمقيؾ، وم٘م٤مل:

ومًم طمدصم٧م ٟمٗمز سم٤مًمدٟمٞم٤م إٓ » ؟ ىم٤مل اسمـ قمٛمر:شهذا اًمذي يٓمٛمع ذم هذا إُمر أو يٛمد إًمٞمف قمٜم٘مف

ومٞمف ُمـ رضسمؽ وأسم٤مك قمٚمٞمف طمتك أدظمٚمٙمًم ومٞمف، صمؿ ذيمرت يقُمئذ، وم٢مين مهٛم٧م أن أىمقل: يٓمٛمع 

 (./)اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى  ش.اجلٜم٦م وٟمٕمٞمٛمٝم٤م وصمًمره٤م، وم٠مقمرو٧م قمٜمف

 )احل٤مومظ، ىم٤مل اًمٓمؼماٟمی: طمدصمٜم٤م أؾمٚمؿ سمـ ؾمٝمؾ اًمقاؾمٓمل رواه اًمٓمؼماين سم٢مؾمٜم٤مد آظمر:و

ًمقاؾمٓمل(، )صم٘م٦م، وهق ا ٟم٤م حمٛمد سمـ احلًـ اعمري٠مٌٟم)صم٘م٦م(، أ وهق سمحِمؾ(، صمٜم٤م وه٥م سمـ سم٘مٞم٦م

)صم٘م٦م، صم٧ٌم(، قمـ طمٌٞم٥م سمـ أيب صم٤مسم٧م )صم٘م٦م وم٘مٞمف ضمٚمٞمؾ، و يم٤من يمثػم  قمـ اًمٕمقام سمـ طمقؿم٥م

عم٤م يم٤من اًمٞمقم اًمذي اضمتٛمع ومٞمف قمكم وُمٕم٤موي٦م سمدوُم٦م » اإلرؾم٤مل واًمتدًمٞمس(، قمـ اسمـ قمٛمر، ىم٤مل:

اجلٜمدل، ىم٤مًم٧م زم طمٗمّم٦م: إٟمف ٓجيٛمؾ سمؽ أن شمتخٚمػ قمـ صٚمح يّمٚمح اهلل سمف سملم أُم٦م حمٛمد 

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، أٟم٧م صٝمر رؾمقل اهلل واسمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، وم٠مىمٌؾ يقُمئذ ُمٕم٤موي٦م قمغم  صغم اهلل

ومًم »؟ ىم٤مل اسمـ قمٛمر: شسمختل قمٔمٞمؿ، وم٘م٤مل: ُمـ يٓمٛمع ذم هذا إُمر أو يرضمقه أو يٛمد إًمٞمف قمٜم٘مف

طمدصم٧م ٟمٗمز سم٤مًمدٟمٞم٤م ىمٌؾ يقُمئذ، ومٝمٛمٛم٧م أن أىمقل: يٓمٛمع ومٞمف ُمـ رضسمؽ وأسم٤مك قمغم اإلؾمالم 

. وذيمره اهلٞمثٛمل ذم /)اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم:.«رت اجلٜم٦م و ٟمٕمٞمٛمٝم٤م وم٠مقمرو٧م قمٜمفطمتك أدظمٚمٙمًم ومٞمف، ومذيم

، ورضم٤مًمف صم٘م٤مت، واًمٔم٤مهر أٟمف أراد: صٚمح احلًـ سمـ قمكم، و وهؿ شاًمٙمٌػم»رواه اًمٓمؼماين ذم »( ،وىم٤مل:/0ش )جمٛمع اًمزوائد»

 ش.اًمراوي

 قمٜمٝمًم إٓ مل يًٛمع طمٌٞم٥م سمـ أيب صم٤مسم٧م ُمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل إؾمٜم٤مده ُمٜم٘مٓمع،

سمـ ظمالد ىم٤مل: اطمدصمٜمل » ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد رمحف اهلل: وًمٞمس هذا احلدي٨م ُمٜمٝم٤م، صمالصم٦م أطم٤مدي٨م،

قمـ طمٌٞم٥م سمـ أيب صم٤مسم٧م: ؾمٛمٕم٧م اسمـ قمٛمر صمالصم٦م  ؾمٗمٞم٤منُ  قمكمَّ  ؾمٛمٕم٧م ُيٞمك اًم٘مٓم٤من ي٘مقل: قمدَّ 

يٕمٜمل طمدي٨م اًمْم٤مًم٦م، وشم٠مشمقٟم٤م سم٤معمٕمْمالت، وؾمئؾ اسمـ قمٛمر وأٟم٤م أؾمٛمع قمـ رضمؾ وه٥م ٓسمٜمف 

 (/0)اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل ش. ىم٦م، صمؿ ىم٤مل: ًمٞمس همػم هذه قمـ اسمـ قمٛمرٟم٤م



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
-  أطمد قمـ اًمزهري )صم٘م٦م، صم٧ٌم(، قمـ ُمٕمٛمر )صم٘م٦م ُرُمل سم٤مًمتِمٞمع(، قمٌد اًمرزاق(

قمـ اسمـ قمٛمر؛ ىم٤مل ُمٕمٛمر: وأظمؼمين اسمـ ـم٤مووس )أطمد اًمٗم٘مٝم٤مء اًمًٌٕم٦م(، قمـ ؾم٤ممل إقمالم(، 

دظمٚم٧م قمغم طمٗمّم٦م وٟمقؾم٤مهت٤م »ـ قمٛمر ىم٤مل: قمـ اسم)صم٘م٦م(، قمـ قمٙمرُم٦م سمـ ظم٤مًمد )صم٘م٦م، وم٤موؾ(، 

وم٤محلؼ » ىم٤مًم٧م:ش. شمٜمٓمػ، وم٘مٚم٧م: ىمد يم٤من ُمـ أُمر اًمٜم٤مس ُم٤م شمريـ، ومل جيٕمؾ زم ُمـ إُمر رء

وم٢مهنؿ يٜمتٔمروٟمؽ، واًمذي أظمِمك أن يٙمقن ذم اطمت٤ٌمؾمؽ قمٜمٝمؿ ومرىم٦م، ومٚمؿ شمدقمف طمتك  هبؿ،

)ُمّمٜمػ  ش.ٟمفُمـ يم٤من ُمتٙمٚمًم ومٚمٞمٓمٚمع ىمر»يذه٥م. ومٚمًم شمٗمرق احلٙمًمن ظمٓم٥م ُمٕم٤موي٦م وم٘م٤مل: 

  (اًمرزاق، رىمؿ:قمٌد

َِؿ سم٤مًمتِمٞمع. رضم٤مل هذا اإلؾمٜم٤مد يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت، وؾمٌؼ شمٗمّمٞمٚمف ذم  إٓ أن قمٌد اًمرزاق اهتُّ

 ُمقوع آظمر. 

  ىم٤مل قمٌد اًمرزاق سمٕمد طمٙم٤مي٦م يمالم احلٙمٛملم قمٜمد اًمتحٙمٞمؿ:

-   ىم٤مل قمٌد اًمرزاق: ىم٤مل اًمزهري: قمـ ؾم٤ممل، قمـ اسمـ قمٛمر؛ ىم٤مل ُمٕمٛمر)صم٘م٦م(: وأظمؼمين

وم٘م٤مم ُمٕم٤موي٦م »٤مووس )صم٘م٦م، وم٤موؾ(، قمـ قمٙمرُم٦م سمـ ظم٤مًمد)صم٘م٦م(، قمـ اسمـ قمٛمر ىم٤مل: اسمـ ـم

أُم٤م سمٕمد، ومٛمـ يم٤من ُمتٙمٚمًم ذم هذا إُمر، ومٚمٞمٓمٚمع زم »قمِمٞم٦م وم٠مصمٜمك قمغم اهلل سمًم هق أهٚمف صمؿ ىم٤مل: 

ىم٤مل: يٕمرض سمٕمٌد اهلل سمـ قمٛمر، ش. ىمرٟمف، ومقاهلل ٓيٓمٚمع ومٞمف أطمد إٓ يمٜم٧م أطمؼ سمف ُمٜمف وُمـ أسمٞمف

وم٠مـمٚم٘م٧م طمٌقيت وم٠مردت أن أىمقم إًمٞمف وم٠مىمقل: يتٙمٚمؿ ومٞمف رضم٤مل ىم٤مشمٚمقك » سمـ قمٛمر: ىم٤مل قمٌد اهلل

وأسم٤مك قمغم اإلؾمالم، صمؿ ظمِمٞم٧م أن أىمقل يمٚمٛم٦م شمٗمرق سملم اجلٛمع، وشمًٗمؽ ومٞمف اًمدُم٤مء، وأمحؾ 

ومٚمًم »، ىم٤مل: شومٞمف قمغم همػم رأي، ومٙم٤من ُم٤م وقمد اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ذم اجلٜم٤من أطم٥م إزم ُمـ ذًمؽ

٤مين طمٌٞم٥م سمـ ُمًٚمٛم٦م وم٘م٤مل: ُم٤م اًمذي ُمٜمٕمؽ أن شمتٙمٚمؿ طملم ؾمٛمٕم٧م اٟمٓمٚم٘م٧م إمم ُمٜمززم أشم

ًم٘مد أردت ذًمؽ صمؿ ظمِمٞم٧م أن أىمقل يمٚمٛم٦م شمٗمرق سملم اجلٛمع،  اًمرضمؾ أن يتٙمٚمؿ وم٘مٚم٧م ًمف:

وشمًٗمؽ ومٞمٝم٤م اًمدُم٤مء، وأمحؾ ومٞمٝم٤م قمغم همػم رأي، ومٙم٤من ُم٤م وقمد اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ذم اجلٜم٤من 

اهلل سمـ قمٛمر: ومداك أيب وأُمل، وم٢مٟمؽ أطم٥م إزم ُمـ ذًمؽ يمٚمف، وم٘م٤مل طمٌٞم٥م سمـ ُمًٚمٛم٦م ًمٕمٌد 

شَمف  (/)ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق ش.قمّمٛم٧م، وطمٗمٔم٧م مم٤م ظمٗم٧م قُمرَّ

-  طمدصمٜمل إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك )احل٤مومظ(، أظمؼمٟم٤م هِم٤مم )صم٘م٦م وهق اسمـ يقؾمػ

اًمّمٜمٕم٤مين(، قمـ ُمٕمٛمر )صم٘م٦م، صم٧ٌم(، قمـ اًمزهري )أطمد إقمالم(، قمـ ؾم٤ممل )أطمد اًمٗم٘مٝم٤مء 

أظمؼمين اسمـ ـم٤مووس )صم٘م٦م، وم٤موؾ(، قمـ قمٙمرُم٦م سمـ ظم٤مًمد اًمًٌٕم٦م(، قمـ اسمـ قمٛمر. ىم٤مل: و



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
دظمٚم٧م قمغم طمٗمّم٦م و ٟمًقاهت٤م شمٜمٓمػ، ىمٚم٧م: ىمد يم٤من ُمـ أُمر »)صم٘م٦م(، قمـ اسمـ قمٛمر، ىم٤مل: 

اًمٜم٤مس ُم٤م شمريـ، ومٚمؿ جيٕمؾ زم ُمـ إُمر رء، وم٘م٤مًم٧م: احلؼ وم٢مهنؿ يٜمتٔمروٟمؽ، وأظمِمك أن 

 ٜم٤مس ظمٓم٥م ُمٕم٤موي٦م ىم٤مل:يٙمقن ذم اطمت٤ٌمؾمؽ قمٜمٝمؿ ومرىم٦م، ومٚمؿ شمدقمف طمتك ذه٥م، ومٚمًم شمٗمرق اًم

، ىم٤مل شُمـ يم٤من يريد أن يتٙمٚمؿ ذم هذا إُمر ومٚمٞمٓمٚمع ًمٜم٤م ىمرٟمف، ومٚمٜمحـ أطمؼ سمف ُمٜمف وُمـ أسمٞمف»

ومحٚمٚم٧م طمٌقيت، ومهٛم٧م أن أىمقل: أطمؼ هبذا »طمٌٞم٥م سمـ ُمًٚمٛم٦م: ومٝمال أضمٌتف؟ ىم٤مل قمٌد اهلل: 

وشمًٗمؽ إُمر ُمٜمؽ ُمـ ىم٤مشمٚمؽ وأسم٤مك قمغم اإلؾمالم، ومخِمٞم٧م أن أىمقل يمٚمٛم٦م شمٗمرق سملم اجلٛمع، 

، ىم٤مل طمٌٞم٥م: طمٗمٔم٧م وقمّمٛم٧م. شاًمدم، وُيٛمؾ قمٜمل همػم ذًمؽ، ومذيمرت ُم٤م أقمد اهلل ذم اجلٜم٤من

 (0)صحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ:ىم٤مل حمٛمقد، قمـ قمٌد اًمرزاق: وٟمقؾم٤مهت٤م. 

-  ٟم٤م أسمق ُيٞمك زيمري٤م سمـ ُيٞمك اًمٜم٤مىمد )صم٘م٦م(، ٟم٤م ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل اًمؽمُمذي )صم٘م٦م(، ٟم٤م

(، قمـ اًمٕمقام سمـ طمقؿم٥م )صم٘م٦م، صم٧ٌم(، قمـ ضمٌٚم٦م سمـ حمٛمد سمـ احلًـ )صم٘م٦م، وهق اًمقاؾمٓمل

إٟمف ٓ جيٛمؾ سمؽ إٓ  عم٤م يم٤من أُمر احلٙمٛملم ىم٤مًم٧م زم طمٗمّم٦م:» ؾمحٞمؿ )صم٘م٦م(، قمـ اسمـ قمٛمر ىم٤مل:

 ، ىم٤مل:شاًمّمٚمح، يّمٚمح اهلل سمؽ سملم هذه إُم٦م، أٟم٧م صٝمر رؾمقل اهلل، واسمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب

رج ُمٕم٤موي٦م ومٔمـ أين ىمدُم٧م ًمذًمؽ ومخرضم٧م وم٤مٟمتٝمٞم٧م إًمٞمٝمؿ وىمد اضمتٛمٕمقا قمغم أن يقًمقين، ومخ»

، شُمـ يرضمق هذا إُمر»قمغم مجؾ أمحر ضمًٞمؿ، ومجٕمؾ ي٘مقل: َُمـ صَمؿَّ ذيَمر يمٚمٛم٦َم هذا إُمر 

ُمـ رضسمؽ وأسم٤مك قمغم اإلؾمالم طمتك أدظمٚمٙمًم ومٞمف يمره٤م، صمؿ ذيمرت اجلٜم٦م »وم٠مردت أن أىمقل: 

 (/؛ شم٤مريخ دُمِمؼ: /00)ُمٕمجؿ اسمـ إقمرايب: ش. وٟمٕمٞمٛمٝم٤م وم٤مٟمٍموم٧م قمٜمف

وحمٛمد سمـ احلًـ إن يم٤من شمٚمٛمٞمذ اًمٕمقام سمـ طمقؿم٥م ومٝمق اًمقاؾمٓمل صم٘م٦م، ومل ٟمجد ذم 

وإن يم٤من أؾمت٤مذ ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل ومٝمق أسمق  شمالُمٞمذه ُمـ اؾمٛمف ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل اًمؽمُمذي.

ضمٕمٗمر حمٌقب وٕمٞمػ، ومل ٟمجده ذم شمالُمٞمذ اًمٕمقام سمـ احلقؿم٥م. ومل ٟمجد أيًْم٤م أن زيمري٤م سمـ 

 اهلل أم ٓ. ُيٞمك ؾمٛمع ُمـ ص٤مًمح سمـ قمٌد

وردت  ُمٚمخص هذه اًمرواي٤مت أن اًمرواي٤مت اًمثالث إول اًمتل أؾم٤مٟمٞمده٤م ُمٜم٘مٓمٕم٦م،

وُمـ هذا » ووردت اًمرواي٦م اًمراسمٕم٦م واًمرواي٦م اخل٤مُم٦ًم سمٚمٗمظ: ،شُمـ أطمؼ هبذا إُمر ُمٜم٤م» سمٚمٗمظ

واًمرواي٦م  ٤م،وإؾمٜم٤مد هذه اًمرواي٦م ُمٜم٘مٓمع أيًْم  ،؟ش، أو يٛمد إًمٞمف قمٜم٘مف اًمذي يٓمٛمع ذم هذا إُمر

ورواهت٤م يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت همػم قمٌد اًمرزاق ، شُمـ يم٤من ُمتٙمٚمًم ومٚمٞمٓمٚمع ىمرٟمف»٤مدؾم٦م وردت سمٚمٗمظ:اًمً

ٓيٓمٚمع ومٞمف أطمد إٓ يمٜم٧م أطمؼ سمف ُمٜمف وُمـ »واًمرواي٦م اًم٤ًمسمٕم٦م وردت سمٚمٗمظ :  ومٛمتٝمؿ سم٤مًمتِمٞمع،
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، وإؾمٜم٤مده٤م صحٞمح. واًمرواي٦م شٟمحـ أطمؼ سمف ُمٜمف وُمـ أسمٞمف» واًمرواي٦م اًمث٤مُمٜم٦م سمٚمٗمظ: ،شأسمٞمف

ُمـ يرضمق هذا » ٤م اسمـ قمٛمر: فمـ ُمٕم٤موي٦م أين ضمئ٧م أـمٚم٥م اإلُم٤مرة، وم٘م٤مل:اًمت٤مؾمٕم٦م ىم٤مل ومٞمٝم

  .شإُمر

 اختؾػت آراء ادحؼؼع دم ادـاسبة اـتي ؾال ؽقفا معاوية هذا اـؽالم: 

- رد ومٞمٝم٤م أن اسمـ قمٛمر ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ اجلقزي: اًمِمٓمر إول ُمـ اًمرواي٦م اًمتل و

ومل يٙمـ اسمـ  ٕمد ووم٤مة قمٛمر ريض اهلل قمٜمف،ويم٤من ذًمؽ سم طمٗمّم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م، دظمؾ قمغم أظمتف

واًمِمٓمر اًمث٤مين ُمـ  ش.مل جيٕمؾ زم ُمـ إُمر رء» وم٘م٤مل: قمٛمر ُمـ اًمًت٦م اعمٜمّمقسملم ًمٚمخالوم٦م.

 ٤م ًمٚمٕمٝمد. يم٤من وىم٧م ٟمّم٥م يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م وًمٞم   اًمرواي٦م وومٞمف ذيمر ظمٓم٦ٌم ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف،

 ورأي اسمـ اجلقزي هذا همػم صحٞمح. 

- طملم اٟمٕم٘مد اًمّمٚمح سملم احلًـ وُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمٝمًم. ظمٓم٥م ُمٕم٤موي٦م ذم ذًمؽ 

 ٤م همػم وضمٞمف. هذا أيًْم ، ورأي اًمٕمالُم٦م ٟمقر اًمديـ اهلٞمثٛملهذا و

 -   ٤م ًمٚمٕمٝمد. وهذا رأي همػم ؾمديد. ظمٓم٥م ُمٕم٤موي٦م طملم ٟمّم٥م اسمٜمف يزيد وًمٞم 

- ،ومٚمًم شمٗمرق » :«ُمّمٜمٗمف»وم٘مقل قمٌد اًمرزاق ذم  ظمٓم٥م سمٕمد يقم صٗملم قمٜمد اًمتحٙمٞمؿ

  وهذا هق اًم٘مقل اًمّمحٞمح اعمٜم٤مؾم٥م. يدل قمٚمٞمف سمٍماطم٦م. «ظمٓم٥م ُمٕم٤موي٦ماحلٙمًمن 

اعمراد سمف ـمٚم٥م اًمث٠مر ًمٕمثًمن ريض اهلل قمٜمف،  «هذا إُمر» وم٘مقل ُمٕم٤موي٦م ذم هذه اخلٓم٦ٌم:

ومقصػ ُمٕم٤موي٦م  ويم٤من ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف أىمرب ٟم٤ًًٌم إمم قمثًمن، وُمٕمف اسمٜمف: أسم٤من سمـ قمثًمن،

ًمٙمٜمف  وم٠مراد أن يرد قمٚمٞمف، قمغم اخلالوم٦م، «هذا إُمر» قًَمف:ومحؾ اسمـ قمٛمر ىم ،«أطمؼ»ٟمٗمًف سم٠مٟمف 

ومل يردَّ . وٟمٔمػمه أن ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل سمٕمد ُم٘متؾ قمًمر ريض اهلل اًمتزم اًمّمؼم،

وفمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف أٟمف أراد ىمتٚمف أهؾ اًمٗمتٜم٦م. أي،«إٟمًم ىمتٚمف اًمذيـ ضم٤مءوا سمف»قمٜمف:

ويم٤من ُمٕم٤موي٦م أراد سمف اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ محزة؟! إًذا ىمتؾ رؾمقل، وم٘م٤مل:«اعمخٚمّملم»سمف

ا ذم شمٗمّمٞمؾ ُمّم٤مدر هذه ويمٜم٤م حتدصمٜم٤م يمثػمً ف هؿ اعمٗمًدون وىمتٚم٦م قمثًمن ريض اهلل قمٜمف.ٞمأن ىم٤مشمٚم

  صمؿ ؿمٓمٌٜم٤م هذه اًمتٗم٤مصٞمؾ ًمالظمتّم٤مر. ،أراء
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60-  ًل وى

َ
ٍِ ولَََعَ آِِلِ وََسنىَه أ ِل اهلِل َصَّلى اهلُل َعنَيْ ِْ  (1)َوًُثِْتُج اْْلََِلَفَث َبْعَد رَُس

يِْق  دِّ ِِب ةَْكٍر الصِّ
َ
ٍُ  -ِِل يِْع  (2)َتْفِضيًَْل َِلُ  –رَِِضَ اهلُل َعٌْ َوَتْقِدْيًىا لََعَ ََجِ

ثِ  وى
ُ
اِب (3)اِْل ٍُ - ، ُثهى ِمُعَىَر ةِْي اْْلَطى اَن  ،-رَِِضَ اهلُل َعٌْ رَِِضَ -ُثهى ِمُعثَْىاَن ةِْي َعفى

 ٍُ ِِب َطاِمٍب  ،-اهلُل َعٌْ
َ
ٍُ -ُثهى ِمَعِِلِّ ةِْي أ اِشُدوَن  (4)-رَِِضَ اهلُل َعٌْ ُه اْْلُنََفاُء الرى َُ َو

نَ  ِْ ِديُّ ُْ ُث الَْى ئِىى
َ
 .(5)َواِْل

 

 وخالفتفم:  ،كبذة عن اخلؾػاء الراصدين 

وم٦م أ ي سمٙمر ر ي ا هل قمٜمف سمٕمد ووم٤مة رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مًمٜمّمقص صمٌت٧م ظمال

ظمٚمٞمٗم٦ًم ًمرؾمقل ا هل –يمام أن أهؾ اإليامن يمٚمٝمؿ اقمتؼموه قمـ رو٤م وـمقاقمٞم٦م  ،٤م وإؿم٤مرةً شمٍميً 

ٕن إُم٦م اعمحٛمدي٦م اشمٗم٘م٧م قمغم أن أومْمؾ اًمٜم٤مس ذم إُم٦م سمٕمد رؾمقل  لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ؛

 يٜمٙمر ومْمٚمف إٓ ُمٜم٤مومؼ أو يم٤مومر .  ٚمؿ أسمق سمٙمر ر ي ا هل قمٜمف، وٓا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾم

ومٚمام دٟم٤م أضمؾ  وزم أسمق سمٙمر ر ي ا هل قمٜمف اخلالوم٦م ؾمٜمتلم وصمالصم٦م أؿمٝمر قمغم ُمٜمٝم٤مج اًمٜمٌقة،

واقمؽموم٧م إُم٦م يمٚمٝم٤م سمٕمد ووم٤مشمف  ر ي ا هل قمٜمف، رطمٞمٚمف ُمـ هذه اًمدٟمٞم٤م اًمٗم٤مٟمٞم٦م اؾمتخٚمػ قمٛمر

 . وأقمالهؿ ُمٜمزًم٦مً  ،ْمؾ اًمٜم٤مس سمٕمد أ ي سمٙمر ر ي ا هل قمٜمفٕٟمف أوم؛ سمخالوم٦م قمٛمر ر ي ا هل قمٜمف

ومٚمام  اؾمتٛمرت ظمالوم٦م قمٛمر ر ي ا هل قمٜمف قمنم ؾمٜمقات وؾمت٦م أؿمٝمر قمغم ُمٜمٝم٤مج اًمٜمٌقة، 

واًمزسمػم،  ـمٕمٜمف أسمق ًم١مًم١م اعمجقد ودٟم٤م أضمٚمف ضمٕمؾ ظمالومتف ذم ؾمت٦م ٟمٗمر: قمثامن، و قمكم، وـمٚمح٦م،

 قمٜمٝمؿ أمجٕملم. وؾمٕمد سمـ أ ي وىم٤مص، وقمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف ر ي ا هل

وـمٚمح٦م إمم قمثامن،  ضمٕمؾ صمالصم٦م ُمٜمٝمؿ أُمرهؿ إمم صمالصم٦م، ومجٕمؾ اًمزسمػم أُمره إمم قمكم،

ومٚمؿ يٌؼ إٓ قمثامن وقمكم ر ي ا هل قمٜمٝمام،  صمؿ شمٜم٤مزل قمٌد اًمرمحـ، وؾمٕمد إمم قمٌد اًمرمحـ،

                                                 
. واعمث٧ٌم ُمـ سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ.2، 2ُمـ ؾم٘مط ش أوٓ»( ىمقًمف 6)
. واعمث٧ٌم ُمـ سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ.، 6ؾم٘مط ُمـ ش ًمف»( ىمقًمف 2)
( ؾم٘مط ُمـ )  واعمث٧ٌم ُمـ سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ.ش. إُم٦م»إمم ىمقًمف ش شمٗمْمٞمال»ُمـ ىمقًمف
( ىمقًمف )«ؾم٘مط ُمـ ش صمؿ ًمٕمكم سمـ أ ي ـم٤مًم٥م ر ي ا هل قمٜمف .واًمّمحٞمح ُم٤م أصمٌتٜم٤مه ُمـ سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ .
( ذم ) «وؾم٘مط ُمـ ش. ٝمتدوناعم ،  6وؾم٘مط ُمـ ش. وإئٛم٦م اعمٝمديقن»ىمقًمف  واعمث٧ٌم ُمـ سم٘مٞم٦م ش. وإئٛم٦م»ىمقًمف

واعمٗمٝمقم ؾمقاء.ش. اًمذيـ ىمْمقا سم٤محلؼ وسمف يم٤مٟمقا يٕمدًمقن»زي٤مدة ش اعمٝمديقن»سمٕمد ىمقًمف  62، 6اًمٜمًخ. وذم 
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  وضمٕمال أُمر آظمتٞم٤مر إمم قمٌد اًمرمحـ ر ي ا هل قمٜمف.

وم٤مؾمتِم٤مر قمٌد اًمرمحـ ر ي ا هل قمٜمف  ٜم٦م اعمٜمقرة،واًمٜم٤مس ذم اعمدي ويم٤من ذًمؽ أي٤مم احل٩م،  

ويمٚمٝمؿ يِمػم قمٚمٞمف سم٠من خيت٤مر قمثامن  صمالصم٦م أي٤مم، ا،ا واطمدً أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد وأهؾ اًمرأي واطمدً 

ا ُمـ اعمٝم٤مضمريـ ر ي ا هل قمٜمف، وسمٕمد صمالصم٦م أي٤مم أرؾمؾ قمٌد اًمرمحـ إمم ُمـ يم٤من طم٤مًض 

ي٤م قمكم، إين ىمد  صمؿ ىم٤مل: عمٜمؼم ومتِمٝمد،ومٚمام طميوا لٕمد إمم ا وإمم أُمراء إضمٜم٤مد ،وإٟمّم٤مر

ـ   يٕمدون  :أيش قمغم ٟمٗمًؽ ؾمٌٞمال ٟمٔمرت ذم أُمر اًمٜم٤مس، ومٚمؿ أرهؿ يٕمدًمقن سمٕمثامن، ومال دمٕمٚم

ا دمٕمؾ اظمتٞم٤مري هذا اضمتٝم٤مدً  وم٠مظمت٤مر قمثامن ظمٚمٞمٗم٦م، وٓ وأطم٘مٝمؿ سم٤مخلالوم٦م، قمثامن أومْمؾ اًمٜم٤مس،

اًمتٗم٧م قمٌد اًمرمحـ إمم قمثامن ر ي ٤م سمرأي ُمٜمل؛ سمؾ سم٤مًمتِم٤مور ُمع اًمٜم٤مس، صمؿ ؿمٞمئً  ُمٜمل، ومٚمؿ آِت 

ا هل قمٜمف، وم٘م٤مل: أسم٤ميٕمؽ قمغم ؾمٜم٦م ا هل ورؾمقًمف، واخلٚمٞمٗمتلم ُمـ سمٕمده. وم٘م٤مل قمثامن: ٟمٕمؿ، وم٤ٌميٕمف 

)لحٞمح اًمٌخ٤مري، واعمًٚمٛمقن. ،قمٌد اًمرمحـ، وسم٤ميٕمف اًمٜم٤مس: اعمٝم٤مضمرون وإٟمّم٤مر، وأُمراء إضمٜم٤مد

 (20سم٤مب يمٞمػ ي٤ٌميع اإلُم٤مم اًمٜم٤مس، رىمؿ:

 يمام اشمٗم٘مقا قمغم سمٞمٕم٦مِ  مل يتٗمؼ اًمٜم٤مس قمغم سمٞمٕم٦مٍ » أمحد سمـ طمٜمٌؾ رمحف ا هل شمٕم٤ممم:ىم٤مل اإلُم٤مم  

 (02)اعمٜمت٘مك ُمـ ُمٜمٝم٤مج آقمتدال ًمٚمذهٌل، ص. شقمثامن

إين ىمد ٟمٔمرت ذم أُمر اًمٜم٤مس،  !ي٤م قمكم» وىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف ًمٕمكم ر ي ا هل قمٜمف:

 (20لحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ:).شومٚمؿ أرهؿ َيٕمِدًمقن سمٕمثامن

وذم آظمر ظمالومتف سمدأ قمٌد ا هل سمـ  ٤م،٤م إٓ اصمٜمل قمنم يقُمً ٛمرت ظمالومتف اصمٜمل قمنم قم٤مُمً اؾمت

ويٓمٕمـ ومٞمف،  يًتٖمؾ رومؼ قمثامن ر ي ا هل قمٜمف، -ويم٤من يتٔم٤مهر سم٤مإلؾمالم رئٞمس إذار، -ؾم٤ٌم

ف ذقمً  وسمدأ اعمٜم٤موم٘مقن وسمٕمض اًمٜم٤مس اًمًذج  ٤م.و مل ي٠مت قمثامن ر ي ا هل قمٜمف ؿمٞمئ٤م يقضم٥م ذُم 

يتٝمٛمقن قمثامن ر ي ا هل قمٜمف هتاًم يمثػمة، مم٤م ٓ ألؾ  ؿ أىمقال اعمٜم٤موم٘ملم اعمٕمًقًم٦ماًمذيـ أصمرت ومٞمٝم

 ويتقًمقا أُمر قمزل اًمٕمامل و ٟمّمٌٝمؿ.  ًمف، ويم٤مٟمقا يٓمٚمٌقن ُمـ قمثامن أن يتٜم٤مزل قمـ اخلالوم٦م،

ويم٤من رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  وهددوه سم٠مهنؿ ؾمٞم٘متٚمقٟمف إن مل خيْمع عمٓم٤مًمٌٝمؿ،

ومرد قمثامن ر ي ا هل قمٜمف  اًمذي يٚمًٌف ا هل شمٕم٤ممم، -اخلالوم٦م-اًم٘مٛمٞمص أوص قمثامن سم٠مٓ يٜمزع

وىمدُمقا  واؾمتٛمرت ُمٓم٤مًمٌٝمؿ وُمٕم٤مروتٝمؿ طمتك ظمرج قمٚمٞمف سمٕمض أوسم٤مش ُمٍم، ُمٓم٤مًمٌٝمؿ.

وأراد اًمّمح٤مسم٦م اعمتقاضمدون ذم  وىمٓمٕمقا اعم٤مء إًمٞمف، اعمديٜم٦م وطم٤مسوا سمٞم٧م قمثامن ر ي ا هل قمٜمف،

أرى أن  ٓ ٤مل دون ذًمؽ قمثامن ر ي ا هل قمٜمف وىم٤مل:وًمٙمـ طم اعمديٜم٦م اعمٜمقرة اًم٘مْم٤مء قمٚمٞمٝمؿ،
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إٟم٤م  هل وإٟم٤م إًمٞمف  ر ي ا هل قمٜمف. وذم هن٤مي٦م اعمٓم٤مف ىمتؾ إذار قمثامنَ  ُي٘متؾ اعمًٚمٛمقن ٕضمكم.

 راضمٕمقن.

اًم٘م٤مدُملم ُمـ خمتٚمػ اعمدن إمم اعمديٜم٦م اعمٜمقرة  سمدأ أهؾ اًمٗمتٜم٦م وىمتٚم٦ُم قمثامن ر ي ا هل قمٜمف،

ومرأى أهؾ اًمٌٍمة ُمٜمٝمؿ  ٤م،٘متؾ قمثامن ًمٞمٙمقن هلؿ ُمالذا ؾمٞم٤مؾمٞم  يٌحثقن قمٛمـ ي٤ٌميٕمقٟمف سمٕمد ُم

وذه٥م اًمٙمقومٞمقن إمم اؾمتخالف اًمزسمػم ر ي ا هل قمٜمف، وىم٤مل أهؾ  ُم٤ٌميٕم٦م ـمٚمح٦م ر ي ا هل قمٜمف،

ـمٚمح٦م واًمزسمػم ر ي ا هل قمٜمٝمام اًمٌٞمٕم٦م هلام يمؾ  كوأسم اعمٍم سم٤مؾمتخالف قمكم ر ي ا هل قمٜمف،

ومٚمام مل جيد ه١مٓء ُمـ يٜمّمٌقٟمف  ذم أول أُمره اخلالوم٦َم، يمام أن قمٚمٞم٤م ر ي ا هل قمٜمف أسمك اإلسم٤مء،

شُمؽمك  وىم٤مًمقا: ٓ وأظمذوا ُمٕمٝمؿ ـمٚمح٦م واًمزسمػم إًمٞمف، أظمرى ىمٌقهل٤م، ظمٚمٞمٗم٦م ـمٚمٌقا ُمـ قمكم ُمرةً 

 إُم٦م سمٖمػم أُمػم هل٤م، ومر ي قمكم ر ي ا هل قمٜمف ىمٌقل اخلالوم٦م ذم ُمثؾ هذه إوو٤مع. 

 ،واًمزسمػم ،وم٤ٌميٕمف ـمٚمح٦م قمٜمف يقُمئذ، أومْمؾ ُمـ قمكم ر ي ا هلأطمٌد واحلؼ أٟمف مل يٙمـ 

وروي قمـ ـمٚمح٦م واًمزسمػم ر ي ا هل  وهمػممه٤م ُمـ أهؾ اعمديٜم٦م ذم قمدد يمٌػم ذم اعمًجد اًمٜمٌقي،

 يمام ؾمٞم٠ميت شمٗمّمٞمٚمٝم٤م ٓطم٘م٤م. قمٜمٝمام ذم سمٞمٕمتٝمام ًمٕمكم ر ي ا هل قمٜمف قمدد ُمـ اًمرواي٤مت،

يٙمـ ًمٕمكم ر ي ا هل  ومل ويم٤من ومٞمٛمـ سم٤ميع قمٚمٞم٤م ر ي ا هل قمٜمف ىمتٚم٦ُم قمثامن ر ي ا هل قمٜمف،

وم٤موٓمر إمم  ا ٓؾمتٞمالئٝمؿ قمغم أهؾ اعمديٜم٦م وإوو٤مع اعم٘مٚم٘مٚم٦م ومٞمٝم٤م،قمٜمف أن ي٠مسمك سمٞمٕمتٝمؿ ٟمٔمرً 

 . ومتح٘مؼ ٕهؾ اًمٗمتٜم٦م ُمالذ ؾمٞم٤مدي  ىمٌقل سمٞمٕمتٝمؿ،

دظمؾ ـمٚمح٦م واًمزسمػم ويم٤ٌمر  ر ي ا هل قمٜمف ُمـ سمٞمٕم٦م أهؾ اعمديٜم٦م سمخالومتف، ومٚمام اٟمتٝمك قمكمي 

ذ ذم ىمتٚم٦م قمثامن طمٙمؿ ا هل شمٕم٤ممم، ًم٘مد شمقًمٞم٧م اخلالوم٦م، :وىم٤مًمقا ًمف اًمّمح٤مسم٦م قمٚمٞمف، وم٤مقمتذر  ومٜمٗمِّ

وؾمٞمٗمتح اًمث٠مر  يٛمٙمـ اًمث٠مر ُمٜمٝمؿ، ومال قمكم ر ي ا هل قمٜمف سم٠من أهؾ اًمٗمتٜم٦م ىمد همٚمٌقا واؾمتقًمقا،

 ٤م أوؾمع ُمـ اًمٗمتٜم٦م. ُمٜمٝمؿ سم٤مسمً 

ودمقل اًم٘متٚم٦م وأهؾ  إن ُم٘متؾ قمثامن اعمٗم٤مضمئ، واقمتذار قمكم قمـ اًمث٠مر ُمـ ىمتٚم٦م قمثامن،

ًمٗمتٜم٦م ذم اعمديٜم٦م ُمـ همػم ظمقف وٓ وضمؾ؛ سمؾ شمٖمٚمٌٝمؿ واؾمتٞمالؤهؿ قمٚمٞمٝم٤م مم٤م أىمٚمؼ اًمّمح٤مسم٦م ا

إمم  -سم٢مذن ُمـ قمكم ر ي ا هل قمٜمف-وشمقضمف ـمٚمح٦م واًمزسمػم واًمت٤مسمٕملم وأىمض ُمْم٤مضمٕمٝمؿ يمثػما،

 وقمٛمد اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم ر ي ا هل قمٜمف وآظمرون اًمِم٤مَم.  ولحٌف يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس، ُمٙم٦م ًمٚمٕمٛمرة،

وهب٤م سمٕمض أزواج اًمٜمٌل لغم ا هل قمٚمٞمف  سمػم سمٛمـ ُمٕمٝمام إمم ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م،ولؾ ـمٚمح٦م واًمز

ويمٚمٝمؿ  ويم٤من سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ر ي ا هل قمٜمٝمؿ ىمد شمقضمٝمقا إمم ُمٙم٦م يٕمتٛمرون. وؾمٚمؿ ُمًٌ٘م٤م،
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اًمتٕمجؾ ذم اًمث٠مر ًمف. وذم ضم٤مٟم٥م آظمر  نيريدو ذم همؿ وطمزن قمغم ىمتؾ قمثامن ر ي ا هل قمٜمف فمٚمام،

قمٔمٞمٛم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ر ي ا هل قمٜمٝمؿ ُمٕمف يٓمٚمٌقن ُمـ قمكم  يم٤من ُمٕم٤موي٦م ر ي ا هل قمٜمف ومج٤مقم٦م

سمؾ  ويرون أن اًمٌٞمٕم٦م ًمٕمكم ر ي ا هل قمٜمف ُمع شمقاضمد اًم٘متٚم٦م ذم لٗمف؛ ر ي ا هل قمٜمف اًمث٠مر ًمٕمثامن،

 جيدي يمثػما.  شمٖمٚمٌٝمؿ ٓ

ويم٤من قمكم ر ي ا هل قمٜمف ىمد اقمتذر إمم ـمٚمح٦م واًمزسمػم قمـ آؾمتٕمج٤مل ذم أُمر اًمث٠مر، 

وؾمٕمٞم٤م ذم اًمّمٚمح سملم   ا هل قمٜمٝمؿ إمم اًمٌٍمة ًمتٕمزيز أُمر اًمث٠مر،وقم٤مئِم٦م ر ي ٤متقضمٝم٤م مهوم

ٞم٤م ر ي ا هل قمٜمف شمقضمف إمم ومٚمام سمٚمغ ذًمؽ قمٚم واٟمْمؿ إًمٞمٝمؿ آظمرون ذم اًمٓمريؼ، اًمٗمري٘ملم،

ومٚمام سمٚمغ اًمٌٍمة  وُمٕمف ألح٤مب اًمٗمتٜم٦م اًمذيـ ؿم٤مريمقا ذم ىمتؾ قمثامن ر ي ا هل قمٜمف، ،اًمٌٍمة

٦م واًمزسمػم ر ي ا هل قمٜمٝمؿ وُمـ ُمٕمٝمؿ سم٤مًمٌٞمٕم٦م ًمٕمكم ومروٞم٧م قم٤مئِم٦م وـمٚمح ضمرى احلقار سمٞمٜمٝمام،

وأقمٚمـ ذم  ور ي قمكم ر ي ا هل قمٜمف سم٠مظمذ اًمث٠مر ُمـ ىمتٚم٦م قمثامن ر ي ا هل قمٜمف،، ر ي ا هل قمٜمف

وشمِم٤موروا  وـم٤مر ًمٌٝمؿ، ومً٘مط ذم أيدي أهؾ اًمٗمتٜم٦م هبذا اإلقمالن، طمزسمف أن يٗم٤مرىمف ىمتٚم٦م قمثامن.

ٛمققم٦م اٟمدؾم٧م إمم مج٤مقم٦م قمكم ر ي ا هل قمٜمف ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ظمٗمٞم٦م، وشمٗمرىمقا قمغم جمٛمققمتلم: جم

وهجؿ سمٕمْمٝمام  وأظمرى اٟمًٚم٧م إمم مج٤مقم٦م ـمٚمح٦م واًمزسمػم ر ي ا هل قمٜمٝمام ذم ضمٜمح ُمـ اًمٚمٞمؾ،

ًم٧م ُمٙمٞمدة أهؾ اًمٗمتٜم٦م هذه لٚمَح  قمغم سمٕمض، وٟم٤مدوا سم٠من اًمٗمريؼ أظمر ظم٤من وهمدر، ومحق 

 سمػم ر ي ا هل قمٜمٝمام،طمتك ىُمتِؾ يمثػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م سمٛمـ ومٞمٝمؿ ـمٚمح٦م واًمز اًمٗمري٘ملم إمم طمرب،

وؿمد  وراضم٧م ُمٙمٞمدهتؿ. و أرؾمؾ قمكم ر ي ا هل قمٜمف قم٤مئِم٦م ر ي ا هل قمٜمٝم٤م ذم طمٗمظ وأُم٤من،

وهق يٕمض سمٜم٤من اًمٜمدم وإؾمػ قمغم ىمتؾ اعمٌنميـ سم٤مجلٜم٦م ُمـ ـمٚمح٦م واًمزسمػم  ،رطم٤مًمف إمم اًمٙمقوم٦م

 وهمػممه٤م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م. 

٤م ُم٘مرا خلالومتف سمدٓ واختذه هـ،/رضم٥م قم٤مم 62دظمؾ قمكم ر ي ا هل قمٜمف اًمٙمقوم٦م ذم 

 صمؿ أىمٌؾ قمغم شمدسمػم ؿم١مون اًمدوًم٦م ذم خمتٚمػ أٟمح٤مئٝم٤م، واؾمت٘مر هب٤م اعم٘م٤مم، ُمـ اعمديٜم٦م اعمٜمقرة،

 ًٓ وقمزل ُمٕم٤موي٦م وومم ؾمٝمؾ سمـ   آظمريـ ُمٙم٤مهنؿ،وقمزَل قمامل قمثامن ر ي ا هل قمٜمف وٟمّم٥م قمام

 ه أهؾ اًمِم٤مم ُمـ شمٌقك.وًمٙمـ رد   طمٜمٞمػ ُمٙم٤مٟمف،

ُمرة قمغم أهؾ اًمِم٤مم، ومحؾ اًمٜم٤مس قمغم ُم٤ًمقمدشمف ذم أظمذ وأىمٌؾ قمكم ر ي ا هل قمٜمف همػم 

وٟمزل ذم ذي احلج٦م  ومٜمّم٥م قم٘م٦ٌم سمـ قم٤مُمر ٟم٤مئ٤ٌم ًمف وشمقضمف إمم اًمِم٤مم، اًمٌٞمٕم٦م ُمـ أهؾ اًمِم٤مم ًمف،

 ىمرب هنر اًمٗمرات.   ـهقم٤مم 
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اًمٌٞمٕم٦م  -سمٕمد اًمتِم٤مور ُمـ أيم٤مسمره٤م و وضمقه٤م - ومٚمام سمٚمغ ُمٕم٤موي٦م ذًمؽ أظمذ ُمـ أهؾ اًمِم٤مم

وطم٤مول  .«لٗملم»هـ ذم ذم اعمحرم قم٤مم  واًمتٗمك اًمٗمري٘م٤من ا هل قمٜمف، ًمٓمٚم٥م دم قمثامن ر ي

قل ويم٤من قمكم ي٘م وًمٙمـ صم٧ٌم اًمٗمري٘م٤من قمغم ُمقىمٗمٝمام. همػم واطمد ُمـ اًمٜم٤مس قم٘مد اًمّمٚمح سمٞمٜمٝمام،

 ٓ ويم٤من ُمٕم٤موي٦م ومج٤مقمتف ي٘مقًمقن: صمؿ يٓمٚمٌقا سمدم قمثامن، جي٥م أن يدظمؾ أهؾ اًمِم٤مم ذم سمٞمٕمتل،:

وم٢مٟمٜم٤م ٟمحـ  ٦م قمثامن ُمٕمف، وم٢مُم٤م أن يتقمم هق ىمتٚمٝمؿ، أو يدومٕمٝمؿ إًمٞمٜم٤م،ٟمرى سم٤مًمٌٞمٕم٦م ًمٕمكم ُم٤مدام ىمتٚم

 ورصم٦م قمثامن. 

ومث٧ٌم ُمٕم٤موي٦م قمغم ـمٚم٥م دم قمثامن، ومل ير  مل يتزطمزح أطمد ُمـ اًمٗمري٘ملم قمـ ُمقىمٗمف،

 -سمج٤مٟم٥م اعمخٚمّملم وإوومٞم٤مء–ألح٤مب قمكم ُمٓم٤مًمٌتف شمًتحؼ اًمٕمٜم٤مي٦م. ويم٤من ذم اًمٗمري٘ملم 

ومٚمؿ  واًمذيـ ؿم٤مريمقا ذم ىمتؾ قمثامن ر ي ا هل قمٜمف، اًمٜم٤مس، ألح٤مب اًمٜمقاي٤م اخلٌٞمث٦م ُمـ قم٤مُم٦م

وىمتؾ أٟم٤مس  طمتك سمدأ اًم٘مت٤مل سملم اًمٗمري٘ملم، يرقمِق ه١مٓء قمام ـمٌٕمقا قمٚمٞمف ُمـ اًمنم واًمٗمتٜم٦م،

 يمثػمون ُمـ اًمٗمري٘ملم ذم احلرب.

أهؾ اًمِم٤مم إلهن٤مء اًم٘مت٤مل أن ىم٤مًمقا: جي٥م ىمٌقل يمؾ ومريؼ حلٙمؿ يمت٤مب ا هل شمٕم٤ممم،  دسم رو

 واظمت٤مر ًمف أسم٤م ُمقؾمك إؿمٕمري ر ي ا هل قمٜمف.  ا هل قمٜمف دقمقة اًمّمٚمح هذه،ومٚمٌك قمكم ر ي

وم٤مضمتٛمع احلٙمامن سمٕمد ؾمت٦م  واظمت٤مر ُمٕم٤موي٦م ر ي ا هل قمٜمف قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ر ي ا هل قمٜمف،

هـ  سمدوُم٦م اجلٜمدل، وشمقلؾ احلٙمامن إمم أٟمف جي٥م أؿمٝمر قمغم اعمققمد اعمحدد ذم رُمْم٤من قم٤مم 

وأُم٤م جلقء أطمدمه٤م إمم  ظمالوم٦م قمكم ر ي ا هل قمٜمف لحٞمح٦م ومٕمال،اًمث٠مر ًمٕمثامن ر ي ا هل قمٜمف، و

وشمقزم أظمر اًمث٠مر ًمٕمثامن ر ي ا هل قمٜمف ومخٓم٠م اضمتٝم٤مدي.  اًمًٞمػ ًمٗمرض ظمالومتف اًمنمقمٞم٦م،

وُم٤م مل يتؿ ومّمؾ  يتقمم ُمٕم٤موي٦م اًمث٠مر ُمـ ىمتٚم٦م قمثامن سمٜمٗمًف، وٓ ومٞمج٥م أن يٖمٛمد قمكم ؾمٞمٗمف،

 ا هل قمٜمٝمؿ يدير اًمٗمري٘م٤من ؿم١مون اعمٜم٤مـمؼ اًم٘مْم٤مء اًمقاوح ذم مجع ُمـ قم٤مُم٦م اًمّمح٤مسم٦م ر ي

 آقمتداَء واهلجقم سمٕمْمٝمام قمغم سمٕمض.  -يمؾ احلذر- ويذران اخل٤موٕم٦م هلام،

وشمٜمٗمس اعمًٚمٛمقن  وزال اخلالف سملم اعمًٚمٛملم حلد يمٌػم سمٕمد ىمّم٦م اًمتحٙمٞمؿ هذه،

ا هل قمٜمف وًمٙمـ اقمتؼم ىمتٚم٦ُم قمثامن وأهُؾ اًمٗمتٜم٦م أظمرون اعمٜمدؾمقن ذم مج٤مقم٦م قمكم ر ي  اًمّمٕمداء،

وىمتِؾ همػم  وىم٤مشمٚمٝمؿ قمكم ر ي ا هل قمٜمف قمغم سمٖمٞمٝمؿ، وظمرضمقا قمٚمٞمف، ا همػم ذقمل،اًمتحٙمٞمَؿ أُمرً 

 واطمد ُمـ ؿمجٕم٤من اخلقارج ذم هذه احلرب.

 اضمتٛمع صمالصم٦م ٟمٗمر ُمـ اخلقارج: قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٚمجؿ، وذم أقم٘م٤مب طمرب هنروان،



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
سمقا إظمقاهَنؿ اعم٘متقًملم ذم طمرب وٟمد وسمرك سمـ قمٌد ا هل، وقمٛمر سمـ سمٙمر اًمتٛمٞمٛمل ذم ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م،

، ٦م وقمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص قمغم ىمٞمد احلٞم٤مةوزقمٛمقا أن هدومٝمؿ ًمـ يتح٘مؼ ُم٤مدام قمكم وُمٕم٤موي هنروان،

، ووزم سمرك سمـ قمٌد ا هل ىمتؾ ُمٕم٤موي٦م ر ي ر ي ا هل قمٜمف ومقزم قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٚمجؿ ىمتَؾ قمكم

وىمرروا اهلجقم  ، قمٜمفر ي ا هل ا هل قمٜمف، و وزم قمٛمرو سمـ سمٙمر اًمتٛمٞمٛمل ىمتَؾ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص

ويم٤من  /رُمْم٤من اعم٤ٌمرك.6قمٚمٞمٝمؿ يقًُم٤م واطمًدا ذم وىم٧م واطمد وهق وىم٧م لالة اًمٗمجر ُمـ 

 ، ومٜمج٤م، وُمرض قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ر ي ا هل قمٜمف،ألٞم٥م ذم وريمف سمجرح ر ي ا هل قمٜمف ُمٕم٤موي٦م

٢مٟم٤م  هل وم وىمتِؾ قمكم ر ي ا هل قمٜمف سمٞمد قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٚمجؿ. وم٘متِؾ، ومٌٕم٨م ُمـ ي١مم اًمٜم٤مس ُمٙم٤مٟمف،

 وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن. 

ـُ ُمٚمجؿ اخل٤مرضمل، وي٘مقل حمٛمد اًم٤ٌمىمر اعمجٚمز ذم ي٘م٤مل: ىمتؾ قمٚمٞم   ٤م ر ي ا هل قمٜمف اسم

اًمٕمٝمد  وأظمذ قمٚمٞمف قمكمي  وسم٤ميٕمف، يم٤من قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٚمجؿ ُمـ ؿمٞمٕم٦م قمكم، :«ضمالء اًمٕمٞمقن»

 اعمقصمؼ سمٕمدم ٟم٘مض اًمٌٞمٕم٦م. 

ووزم اخلالوم٦م   قمٜمف اًمٜم٤مس إمم سمٞمٕمتف،وسمٕمد ُم٘متؾ قمكم ر ي ا هل قمٜمف دقم٤م احلًلم ر ي ا هل

 قَمَرَض قمغم ُمٕم٤موي٦م ر ي ا هل قمٜمف اًمّمٚمح، ومٚمام و٤مق ذرقًم٤م ُمـ ذ أهؾ اًمٙمقوم٦م، ؾمت٦م أؿمٝمر،

 وم٠مرؾمؾ ُمٕم٤موي٦م ر ي ا هل قمٜمف قمٌد اًمرمحـ سمـ ؾمٛمرة، وقمٌد ا هل سمـ قم٤مُمر سمـ يمريز إمم احلًـ

واـمٚم٤ٌم  ،وىمقٓ ًمف ،٤مقمرو٤م قمٚمٞمفاذه٤ٌم إمم هذا اًمرضمؾ وموىم٤مل هلام:  ،ر ي ا هل قمٜمف ًمٕم٘مد اًمّمٚمح

إًمٞمف، وم٠مشمٞم٤مه، ومدظمال قمٚمٞمف ومتٙمٚمام، وىم٤مٓ ًمف: ومٓمٚم٤ٌم إًمٞمف، وم٘م٤مل هلام احلًـ سمـ قمكم: إٟم٤م سمٜمق قمٌد 

اعمٓمٚم٥م، ىمد ألٌٜم٤م ُمـ هذا اعم٤مل، وإن هذه إُم٦م ىمد قم٤مصم٧م ذم دُم٤مئٝم٤م، ىم٤مٓ: وم٢مٟمف يٕمرض قمٚمٞمؽ 

هبذا؟ ىم٤مٓ: ٟمحـ ًمؽ سمف، ومام  ومٛمـ زم وم٘م٤مل احلًـ: يمذا ويمذا، ويٓمٚم٥م إًمٞمؽ وي٠ًمًمؽ ىم٤مل:

صمؿ أىمٌؾ  ومًٛمل قم٤مم اجلامقم٦م، ومتٜم٤مزل احلًـ قمـ اخلالوم٦م، ؾم٠مهلام ؿمٞمئ٤م إٓ ىم٤مٓ: ٟمحـ ًمؽ سمف،

وإمم هذا اًمّمٚمح أؿم٤مر اًمٜمٌل لغم ا هل  ومجزاه ا هل قمـ مجٞمع إُم٦م. اعمًٚمٛمقن قمغم ومتح اًمٌالد،

سملم ومئتلم قمٔمٞمٛمتلم ُمـ وًمٕمؾ ا هل أن يّمٚمح سمف  ،إن اسمٜمل هذا ؾمٞمد» قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ىمقًمف:

 (20)لحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ:ش. اعمًٚمٛملم

ويم٤مٟم٧م ظمالوم٦م احلًـ ر ي ا هل  ومٝم١مٓء اخلٚمٗم٤مء إرسمٕم٦م يم٤مٟمقا ُمٜم٤مرة اهلدى واًمرؿمد،

إٟمف ُمـ يٕمش »ىم٤مل رؾمقل ا هل لٚمی ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  .قمٜمف شمٙمٛمٚم٦م ًمٚمخالوم٦م قمغم ُمٜمٝم٤مج اًمٜمٌقة

إُمقر وم٢مهن٤م والًم٦م، ومٛمـ أدرك ذًمؽ ُمٜمٙمؿ ومٕمٚمٞمف ا، وإي٤ميمؿ وحمدصم٤مت ٤م يمثػمً ُمٜمٙمؿ يرى اظمتالومً 
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، وىم٤مل 2)ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، رىمؿ:ش. سمًٜمتل وؾمٜم٦م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ اعمٝمديلم، قمْمقا قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٜمقاضمذ

 اًمؽمُمذي: هذا طمدي٨م طمًـ لحٞمح(

  وشمٗم٤ملٞمؾ ُم٤م شم٘مدم ؾمت٠ميت ذم اًمّمٗمح٤مت اًمت٤مًمٞم٦م.

 شبب التؽـي بـ أيب بؽر الصديق: 

ومل أضمد ومٞمام رضمٕم٧م إًمٞمف ُمـ اعمراضمع، » :«ضم٤مُمع اًممزم» ٜمٕم٤من ذمىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد أمحد يم

 (20، صذح سمدء إُم٤مزم )ضم٤مُمع اًممزم ش.أو شمًٛمٞمتف ُمع ؿمٝمرشمف ،وهل يمثػمة ُمـ ذيمر ؾم٥ٌم شمٙمٜمٞمتف

 وىمد وضمدٟم٤م ؾمٌٌلم ًمتٙمٜمٞمف سمف: 

ويم٤من أسمق  اؾمٛمٝم٤م أم سمٙمر، يٗمٞمد ُم٤م رواه اًمٌخ٤مري أن أسم٤م سمٙمر شمزوج اُمرأة ىمٌؾ اهلجرة، -6

وم٤مًمٔم٤مهر أن إم عم٤م يم٤مٟم٧م أم  صمؿ شمزوضمٝم٤م اسمـ قمٛمٝم٤م: ؿمداد سمـ إؾمقد، ر ـمٚم٘مٝم٤م ىمٌؾ اهلجرة،سمٙم

ذيمره اًمٌخ٤مري ذم سم٤مب هجرة اًمٜمٌل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ و ألح٤مسمف  سمٙمر يم٤من إب أسم٤م سمٙمر.

(6/،) اإلل٤مسم٦م»اسمـ طمجر ذم و»  (/) . .واًمزوج أظمر ٕم سمٙمر اؾمٛمف ؿمداد 

اًمٌٙمر هق اجلٛمؾ  (:)ص« سمٙمر اًمّمديؼ أسمق» ي ذم يمت٤مسمفىم٤مل قمكم اًمٓمٜمٓم٤مو -2

 واًمد اًمرئٞمس.  «أسمق سمٙمر» ومٛمٕمٜمك ؾمٞمد ىمٌٞمٚم٦م قمرسمٞم٦م يمٌػمة، وأوٓده سمٜمق سمٙمر، ، ويم٤من سمٙمراًمِم٤مب

 : «الصديق»ـ شبب تسؿقة أيب بؽر ب
ٌف سمف اًمرؾمقل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ًم٘م٥م ٕ ي سمٙمر ر ي ا هل قمٜمف، اًمّمديؼ:  وذًمؽ عم٤م  ًم٘م 

وم٘م٤مل اًمٜمٌل لغم ا هل قمٚمٞمف  سمرؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأُمر سم٠من خيؼم اًمٜم٤مس سمف، ِرَج قمُ 

وهق  ُيّمّدىمؽ أسمقسمٙمر،» وم٘م٤مل ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم: .«يّمدىمقين إن ىمقُمل ٓ» وؾمٚمؿ:

، وإؾمٜم٤مده 0، و66وأمحد ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م، رىمؿ: ․6)أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ إوؾمط، رىمؿ: ش.اًمّمّديؼ

 .ٞمػ(وٕم

ٕٟمزل ا هل شمٕم٤ممم اؾمؿ أ ي سمٙمر ر ي ا هل قمٜمف ُمـ اًمًامء » ىم٤مل قمكم ر ي ا هل قمٜمف:

، وىم٤مل احل٤ميمؿ: ًمقٓ ُمٙم٤من حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن اًمًٕمٞمدي ُمـ اجلٝم٤مًم٦م حلٙمٛم٧م هلذا اإلؾمٜم٤مد /2)اعمًتدرك ًمٚمح٤ميمؿ  ش.لديً٘م٤م

 سم٤مًمّمح٦م. وواوم٘مف اًمذهٌل(

جٝمز ٟم٤مس ُمـ ىمريش إمم أ ي سمٙمر ىم٤مل اسمـ ؿمٝم٤مب: ىم٤مل أسمق ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد اًمرمحـ: ومتو

وم٘م٤مًمقا ًمف: هؾ ًمؽ ذم ل٤مطمٌؽ يزقمؿ أٟمف ىمد ضم٤مء سمٞم٧م اعم٘مدس، صمؿ رضمع إمم ُمٙم٦م ذم ًمٞمٚم٦م 

واطمدة، وم٘م٤مل أسمق سمٙمر: أو ىم٤مل ذًمؽ؟ ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ، ىم٤مل وم٠مؿمٝمد، ًمئـ يم٤من ىم٤مل ذًمؽ ًم٘مد لدق. 
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؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ إين ىم٤مًمقا: ومتّمدىمف سم٠من ي٠ميت اًمِم٤مم ذم ًمٞمٚم٦م واطمدة صمؿ يرضمع إمم ُمٙم٦م ىمٌؾ أن يّمٌح

 ،«اًمّمديؼ»ألدىمف سم٠مسمٕمد ُمـ ذًمؽ: ألدىمف سمخؼم اًمًامء، ىم٤مل أسمق ؾمٚمٛم٦م: ومٌٝم٤م ؾمٛمل أسمق سمٙمر 
 ، وهذا ؾمٜمد لحٞمح ُمرؾمؾ(0/2)دٓئؾ اًمٜمٌقة ًمٚمٌٞمٝم٘مل ر ي ا هل قمٜمف. 

 ل٤مدق اًم٘مقل.  :أي ُمٕمٜم٤مه يمثػم اًمّمدق، اًمّمديؼ:

ىم٤مل حم٥م  سم٤مًمّمديؼ. ا ُمـ اًمقضمقه ًمتًٛمٞم٦م أ ي سمٙمرذيمرت يمت٥م احلدي٨م واًمؽماضمؿ قمددً 

يم٤من هذا اًمٚم٘م٥م ىمد همٚم٥م قمٚمٞمف ذم اجل٤مهٚمٞم٦م؛ ٕٟمف يم٤من ذم اجل٤مهٚمٞم٦م » هـ(:م:) اًمديـ اًمٓمؼمي

٤م ُمـ رؤؾم٤مء ىمريش، ويم٤مٟم٧م إًمٞمف إؿمٜم٤مق ًً وهل اًمدي٤مت، يم٤من إذا حتٛمؾ ؿمٜمً٘م٤م  ،وضمٞمًٝم٤م رئٞم

ومل  ىم٤مًم٧م ىمريش: لدىمقه، وأُمْمقا مح٤مًمتف ومحٚمٝم٤م ُمـ ىم٤مم ُمٕمف، وإذا حتٛمٚمٝم٤م همػمه ظمذًمقه

يّمدىمقه. ىم٤مل اجلقهري: اًمِمٜمؼ ُم٤م دون اًمدي٦م. وىمٞمؾ: ؾمٛمل لديً٘م٤م؛ ًمتّمدي٘مف اًمٜمٌل لغم ا هل 

وىمٞمؾ: ؾمٛمل لديً٘م٤م ًمٌداره إمم شمّمديؼ رؾمقل ا هل لغم ا هل ..، قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ظمؼم اإلهاء.

-قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم يمؾ ُم٤م ضم٤مء سمف قمٛمقًُم٤م، ويِمٝمد ًمراضمحٞم٦م هذا اًم٘مقل أن اًمّمديؼ ذم اًمٚمٖم٦م 

)صمؿ ذيمر إطم٤مدي٨م أي: يّمدق سمٙمؾ رء أول وهٚم٦م.  ،٤مه٤م اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمتّمديؼُمٕمٜم -ومٕمٞمؾ

وٓ طمج٦م ذم هذه إطم٤مدي٨م ٕطمد اعمٕمٜمٞملم سمٕمٞمٜمف، سمؾ جيقز أن يٙمقن ًمت٠ميٞمد ذًمؽ، صمؿ ىم٤مل:( 

٤م هلام، وجيقز أن يٙمقن ٕطمدمه٤م، وجيقز أن يٙمقن ؾمٛمل سمذًمؽ ُم٤ٌمًمٖم٦م ؾمامه ا هل ورؾمقًمف لدي٘مً 

ًمذًمؽ ُم٤م رواه أسمق اًمدرداء ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف ذم ولٗمف سم٤مًمّمدق، ويِمٝمد 

)اًمري٤مض اًمٜمية  ش.ُم٤م أفمٚم٧م  اخلياء وٓ أىمٚم٧م اًمٖمؼماء ألدق هلج٦م ُمـ أ ي سمٙمر»وؾمٚمؿ ي٘مقل: 

6/-2)ذيمر اؾمٛمف اًمّمديؼ ، 

 خز ارتداد الصحابة حني شؿعوا قصة ادعراج، باضل: 

٤مًمٜمٌل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم اعمًجد إىمَم عم٤م أِهي سم» ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م ر ي ا هل قمٜمف: 

ث اًمٜم٤مس سمذًمؽ، وم٤مرشمد  ٟم٤مٌس ممـ يم٤من آُمٜمقا سمف ولدىمقه، وؾمٕمك رضم٤مل ُمـ  ألٌح يتحد 

اعمنميملم إمم أ ي سمٙمر ر ي ا هل قمٜمف، وم٘م٤مًمقا: هؾ ًمؽ إمم ل٤مطمٌؽ يزقمؿ أٟمف ُأِهي سمف اًمٚمٞمٚم٦م إمم 

ـ يم٤من ىم٤مل ذًمؽ ًم٘مد لدق، ىم٤مًمقا: أو سمٞم٧م اعم٘مدس، ىم٤مل: أو ىم٤مل ذًمؽ؟ ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ، ىم٤مل: ًمئ

ىُمف أٟمف ذه٥م اًمٚمٞمٚم٦م إمم سمٞم٧م اعم٘مدس وضم٤مء ىمٌؾ أن ُيّمٌِح؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، إين ٕلدىمف ومٞمام هق  شُمَّمدِّ

ش. أسمٕمد ُمـ ذًمؽ ألدىمف سمخؼم اًمًامء ذم همدوة أو روطم٦م، ومٚمذًمؽ ؾمٛمل أسمق سمٙمر اًمّمديؼ

 لم(. وىم٤مل احل٤ميمؿ: لحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخ)اعمًتدرك ًمٚمح٤ميمؿ، رىمؿ:
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٤م. وأُم٤م ا وُٓمتٜمً يّمح ذم اًمقاىمع ؾمٜمدً  ٓ -واًمذهٌل ،وإن لححف احل٤ميمؿ-وهذا احلدي٨م

شم٘مري٥م » ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ٕن ومٞمف راوي٤م: حمٛمد سمـ يمثػم اًمّمٜمٕم٤مين، ،يّمح ا ومالؾمٜمدً 

سمؾ » . وىم٤مل اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط وسمِم٤مر قمقاد:«لدوق يمثػم اًمٖمٚمط» ومٞمف: «اًمتٝمذي٥م

ا، وٕمٞمػ يٕمتؼم سمف ذم اعم ا، وىم٤مل اًمٌخ٤مري: ًملم ضمد  ت٤مسمٕم٤مت واًمِمقاهد، وم٘مد وٕمٗمف أمحد ضمد 

وىم٤مل أسمق داود: مل يٙمـ يٗمٝمؿ احلدي٨م، وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر: هق دون سم٘مٞم٦م، وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل 

ٗمف قمكم اسمـ اعمديٜمل واًمٕم٘مٞمكم. ووصم ٘مف احلًـ سمـ اًمرسمٞمع  ․وأسمق أمحد احل٤ميمؿ: ًمٞمس سم٤مًم٘مقي ووٕم 

لدوق يمثػم اخلٓم٠م،  وىم٤مل اسمـ ُمٕملم: صم٘م٦م، وىم٤مل ُمرة:  واسمـ ؾمٕمد، وىم٤مل ل٤مًمح ضمزرة:

وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: يم٤من رضمال ل٤محل٤م... وذم طمديثف سمٕمض اإلٟمٙم٤مر. وىم٤مل اسمـ قمدي:  ․لدوق

٦م قمداد ٓ يت٤مسمٕمف قمٚمٞمٝم٤م أطمد  (/66)حترير شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ش.ًمف رواي٤مت قمـ ُمٕمٛمر وإوزاقمل ظم٤مل 

هـ ىمٌؾ اهلجرة 66ٕمراج وىمٕم٧م ذم ُمٙم٦م قم٤مم٤م ومألن ىمّم٦م اإلهاء واعميّمح ُمتٜمً  وأُم٤م أٟمف ٓ

إمم اعمديٜم٦م، وهق سمدء قمٝمد اإلؾمالم، اًمذي يم٤من اعمًٚمٛمقن ومٞمف قمغم إيامن راؾمخ يًتحٞمؾ ُمٕمف أن 

يتٓمرق اًمِمؽ واًمري٥م إًمٞمف سمٚمَف آرشمداد؛ رهمؿ اعمّم٤مئ٥م وأٓم اجل٤ًمم. وم٤مًمٙمت٥م اعم١مًمٗم٦م ذم 

 ٞمؾ هٜم٤م. جم٤مل ًمٚمتٗمّم وٓ شمراضمؿ اًمّمح٤مسم٦م ُمٚمٞمئ٦م سمٛمثؾ هذه اًم٘مّمص،

٤م قمـ دٓئؾ اًمٜمٌقة ًمٚمٌٞمٝم٘مل ذم هذا اعمٕمٜمك ومل يرد ومٞمف ذيمر ارشمداد وىمد ذيمرٟم٤م طمديثً 

 اًمّمح٤مسم٦م ر ي ا هل قمٜمٝمؿ. 

 ة من ترمجة أيب بؽر ريض اهلل عـه: ذكب

قمٌد اًمٙمٕم٦ٌم،  اؾمٛمف إول: وىمٞمؾ: وقمثامن اؿمتٝمر سم٠م ي ىمح٤موم٦م. : قمٌد ا هل سمـ قمثامن،اؾمٛمف

 إٓ أٟمف ًم٘م٥م ًمف، وىمٞمؾ: اؾمٛمف إول: قمتٞمؼ، .«قمٌد ا هل» ٚمؿومًامه اًمٜمٌل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾم

 هق اًمنميػ، وذيػ اًمٜم٥ًم، واًمٕمتٞمؼ ُمـ اًمٜم٤مر.  واًمٕمتٞمؼ: ًمٞمس اؾمؿ قمٚمٍؿ،و

مل يتخٚمػ  ٤م،وًمَد ر ي ا هل قمٜمف ىمٌؾ قم٤مم اًمٗمٞمؾ سمًٜمتلم،وهق أول اًمٜم٤مس إطمرار إؾمالُمً 

وزم ظمالوم٦م  ٝمد اعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م،ؿم ىمٌؾ اًمٜمٌقة وسمٕمده٤م، ٤م،قمـ اًمٜمٌل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يقُمً 

ق سم رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قم٤مُملم وؿمٝمريـ، ٜمٌقة اًمٜمٌل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ لد 

٥َم سم٤مًمّمديؼ. ىمّم٦م اعمٕمراج،و  (. /؛ آؾمتٞمٕم٤مب 6ص  شم٤مريخ اخلٚمٗم٤مء، ؛/6اإلل٤مسم٦م )راضمع:ومٚم٘مِّ

وىم٤مل قمٛمر   قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،أسمق سمٙمر أومْمٚمٜم٤م سمٕمد رؾمقل ا هل لغم ا هل ىم٤مل قمكم ر ي ا هل قمٜمف:



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 وأومْمٚمٜم٤م، وأطمٌٜم٤م إمم رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.  أسمق سمٙمر ؾمٞمدٟم٤م، ر ي ا هل قمٜمف:

 يلبى الشقعة وادعتزلة فضل أيب بؽر ريض اهلل عـه: 

قمكم أومْمؾ اًمٜم٤مس،  وي٘مقًمقن: ي٠مسمك اًمِمٞمٕم٦م وأيمثر اعمٕمتزًم٦م ومْمؾ أ ي سمٙمر ر ي ا هل قمٜمف،

 سمتٗمْمٞمؾ أ ي سمٙمرر ي ا هل قمٜمف. وأُم٤م ىمدُم٤مء اعمٕمتزًم٦م وم٘م٤مًمقا 

إن اعمت٘مدُملم ُمـ اعمٕمتزًم٦م ذهٌقا إمم أن أومْمؾ اًمٜم٤مس » ىم٤مل اًم٘م٤م ي قمٌد اجل٤ٌمر اعمٕمتززم:

صمؿ قمكّم قمٚمٞمف اًمًالم، إٓ  ،صمؿ قمثامن ،صمؿ قمٛمر ،سمٕمد رؾمقل ا هل لكم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أسمق سمٙمر

٤م...، وأُم٤م أسمق قمكم ٞمٕمٞم  والؾ سمـ قمٓم٤مء وم٢مٟمف يٗمْمؾ أُمػم اعم١مُمٜملم قمغم قمثامن، ومٚمذًمؽ ؾمٛمقه ؿم

وأسمق ه٤مؿمؿ وم٘مد شمقىمٗم٤م ذم ذًمؽ...، وأُم٤م ؿمٞمخٜم٤م أسمق قمٌد ا هل اًمٌٍمي وم٘مد ىم٤مل: إن أومْمؾ 

اًمٜم٤مس سمٕمد رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمكّم سمـ أ ي ـم٤مًم٥م...، وأُم٤م قمٜمدٟم٤م: وم٢من أومْمؾ 

-اخلٛم٦ًم، ص )ذح إلقلش. اًمّمح٤مسم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم، صمؿ احلًـ صمؿ احلًلم قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم

) 

ًم٘مد قمٚمٛم٧م هبذا اًمٜمص أن آقمتزال ومرع ُمـ اًمتِمٞمع واًمرومض، وإٟمام اختذوا آقمتزال 

 ضمٜم٦م ًمتٖمٓمٞم٦م اًمرومض.

  وجوه اخلالفة:

 آؾمتخالف قمغم أرسمٕم٦م وضمقه:  ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ:

 ( سمٞمٕم٦م اخلقاص واًمٕمقام. 6)

ر ي ا هل قمٜمف. ضم٤مء يمام اؾمتخٚمػ أسمق سمٙمر ر ي ا هل قمٜمف قمٛمَر  ( ولٞم٦م اخلٚمٞمٗم٦م إول،2)

سمٙمر ر ي ا هل قمٜمف اظمتٞم٤مر اخلٚمٞمٗم٦م إمم أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد، ومٚمام مل  ضمٕمؾ أسمق ذم ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد:

ف اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر قم٤مُم٦م، اؾمتِم٤مر أسمقسمٙمر اًمّمديؼ ر ي ا هل قمٜم يتٗم٘مقا قمغم أطمد،

اًمرمحـ سمـ قمقف، وقمثامن سمـ قمٗم٤من، وؾمٕمٞمد سمـ زيد، وأؾمٞمد سمـ طمْمػم وهمػمهؿ سمّمٗم٦م وقمٌد

، ذيمر ولٞم٦م أ ي سمٙمر ر ي ا هل قمٜمف، /6)اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمی ٓسمـ ؾمٕمد واؾمتخٚمػ قمٛمَر ر ي ا هل قمٜمف. ٤مل٦م،ظم

 ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت(

( )ا . ٟمّم٥م قمٛمر ر ي ا هل قمٜمف ؾمت٦م ٟمٗمر خيت٤مرون واطمدً ضمٕمؾ اخلٚمٞمٗم٦م اًمِمقَری سمٞمٜمٝمؿ

مل  مم قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف،ومٚمام ضمٕمؾ أهؾ اًمِمقرى أُمر آظمتٞم٤مر إ ُمٜمٝمؿ ظمٚمٞمٗم٦م سمٕمد اًمتِم٤مور،



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
واؾمتِم٤مر اًمٜم٤مس مج٤مقم٤مت ووطمداٟم٤م طمتك ظمٚمص إمم اًمٜمًقة  قمٞمٜمٞمف صمالث ًمٞم٤مٍل، ميٙمتحؾ اًمٜمق

طمتك ؾم٠مل إـمٗم٤مل، واعم٤ًمومريـ اًم٘م٤مدُملم وم٤مشمٗم٘مقا مجٞمٕم٤م قمغم ومْمؾ قمثامن  وأهؾ اًمٌقادي،

 ا هل صمؿ هنض قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف ر ي: »«اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»ضم٤مء ذم  واؾمتح٘م٤مىمف ًمٚمخالوم٦م،

قمٜمف يًتِمػم اًمٜم٤مس ومٞمٝمام وجيٛمع رأى اعمًٚمٛملم سمرأي رؤوس اًمٜم٤مس وأىمٞم٤مدهؿ مجٞمًٕم٤م وأؿمت٤مشًم٤م، 

ا وضمٝمًرا، طمتك ظمٚمص إمم اًمٜم٤ًمء اعمخدرات ذم طمج٤مهبـ،  ُمثٜمك وومرادى، وجمتٛمٕملم، ه 

وطمتك ؾم٠مل اًمقًمدان ذم اعمٙم٤مشم٥م، وطمتك ؾم٠مل ُمـ يرد ُمـ اًمريم٤ٌمن وإقمراب إمم اعمديٜم٦م، ذم 

، /6)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  .ش٦م أي٤مم سمٚمٞم٤مًمٞمٝم٤م، ومٚمؿ جيد اصمٜملم خيتٚمٗم٤من ذم شم٘مدم قمثامن سمـ قمٗم٤منُمدة صمالصم

 ظمالوم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم قمثامن سمـ قمٗم٤من، ط: دار اًمٗمٙمر(

() إزاًم٦م اخلٗم٤مء قمـ ظمالوم٦م اخلٚمٗم٤مء  وم٦م.الء رضمؾ يٙمقن أهاًل ًمٚمخالٞماؾمت(6/2-2)  

قًمف ـم٤مئٗم٦م ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م ذم أ ي سمٙمر، أو يمام ي٘م ،واإلُم٤مُم٦م شمٜم٤مل سم٤مًمٜمص» ىم٤مل اسمـ يمثػم:

سم٤مإليامء إًمٞمف يمام ي٘مقل آظمرون ُمٜمٝمؿ، أو سم٤مؾمتخالف اخلٚمٞمٗم٦م آظمر سمٕمده يمام ومٕمؾ اًمّمديؼ سمٕمٛمر 

سمـ اخلٓم٤مب، أو سمؽميمف ؿمقرى ذم مج٤مقم٦م ل٤محللم يمذًمؽ يمام ومٕمٚمف قمٛمر، أو سم٤مضمتامع أهؾ احلؾ 

ٝم٤م قمٜمد اجلٛمٝمقر، وطمٙمك قمغم ذًمؽ واًمٕم٘مد قمغم ُم٤ٌميٕمتف أو سمٛم٤ٌميٕم٦م واطمد ُمٜمٝمؿ ًمف ومٞمج٥م اًمتزاُم

إُم٤مم احلرُملم اإلمج٤مع، وا هل أقمٚمؿ، أو سم٘مٝمر واطمد اًمٜم٤مس قمغم ـم٤مقمتف ومتج٥م ًمئال ي١مدي ذًمؽ 

 (0، اًمٌ٘مرة:6/226)شمٗمًػم اسمـ يمثػم  ش.إمم اًمِم٘م٤مق وآظمتالف، وىمد ٟمص قمٚمٞمف اًمِم٤مومٕمل

 مػفوم اخلالفة: 

 اًمرئ٤مؾم٦م اًمٕم٤مُّم٦م ًمٚمديـ.( 6)

 ٦م.ٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم  سمتٜمٗمٞمذ ا ديـإىم٤مُم٦م اًم (2)

هل اًمري٤مؾم٦م اًمٕم٤مُم٦م ذم » ىم٤مل اًمِم٤مه وزم ا هل اًمدهٚمقي رمحف ا هل ذم شمٕمريػ اخلالوم٦م اًمٕم٤مُم٦م:

اًمتّمدي إلىم٤مُم٦م اًمديـ سم٢مطمٞم٤مء اًمٕمٚمقم اًمديٜمٞم٦م، وإىم٤مُم٦م أريم٤من اإلؾمالم واًم٘مٞم٤مم سم٤مجلٝم٤مد وُم٤م 

٤مًم٘مْم٤مء، يتٕمٚمؼ سمف ُمـ شمرشمٞم٥م اجلٞمقش واًمٗمرض ًمٚمٛم٘م٤مشمٚم٦م، وإقمٓم٤مئٝمؿ ُمـ اًمٗملء، واًم٘مٞم٤مم سم

وإىم٤مُم٦م احلدود ورومع اعمٔم٤ممل، وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ٟمٞم٤مسم٦ًم قمـ اًمٜمٌل لٚمی ا هل 

 (6/6)إزاًم٦م اخلٗم٤مء قمـ ظمالوم٦م اخلٚمٗم٤مء  ش.قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

اخلالوم٦م اًمٕمٔمٛمی وهل: اًمٜمٞم٤مسم٦م قمـ اًمٜمٌل لٚمی ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ » وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌٞمجقري:

 (/22وُمثٚمف ذم ذح اعم٘م٤ملد  ․2ريد، ص)حتٗم٦م اعمش. ذم قمٛمقم ُمّم٤مًمح اعمًٚمٛملم
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 عذ البرش: «خؾقػة اهلل»إضالق  

 وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: ٓيّمح. قمغم اًمٌنم قمٜمد أيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ، «ظمٚمٞمٗم٦م ا هل»يّمح إـمالق

زين:   أدلة ادجوِّ

مل شمٍمح أي٦م  سمٛمـ يم٤من  ،(٪٦ص/ ) َّ هل مل خل حل جل مك ٱُّٱ( ىم٤مل ا هل شمٕم٤ممم:6)

وداود قمٚمٞمف اًمًالم أول ٟمٌل مجع سملم  طمتك اؾمتْخٚمَِػ قمٜمف داود. م،ظمٚمٞمٗم٦ًم ىمٌؾ داود قمٚمٞمف اًمًال

  اخلالوم٦م واًمٜمٌقة.

 (٩٪٥اِلًعام/ ) َّ حي جي  ٰه مه جه ُّٱ ( ىم٤مل شمٕم٤ممم:2)

(:وىم٤مل شمٕم٤ممم )خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج ٱُّٱ 

 (٦٪انلىل/ ) َّمس

(:وىم٤مل شمٕم٤ممم )خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض ٱُّٱ 
 (٭٥٦اِلعراف/ ) َّ مف

(:وىم٤مل شمٕم٤ممم )(٧٣ابلقرة/ ) َّىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ 

()  :إن اًمدٟمٞم٤م طمٚمقة ظمية، وإن ا هل ُمًتخٚمٗمٙمؿ »وىم٤مل اًمٜمٌل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 (22)لحٞمح ُمًٚمؿ، رىمؿ: احلدي٨م.ش. ومٞمٝم٤م، ومٞمٜمٔمر يمٞمػ شمٕمٛمٚمقن

()  :ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف،  ش.وم٢مٟمف ظمٚمٞمٗم٦م ا هل اعمٝمدي»...وىم٤مل رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ(

وىم٤مل احل٤ميمؿ: لحٞمح قمٚمی ذط اًمِمٞمخلم. وواوم٘مف  ․2، رىمؿ:واعمًتدرك ًمٚمح٤ميمؿ. 0ج اعمٝمدي، رىمؿ:سم٤مب ظمرو

 اًمذهٌل(

(:ىم٤مل يمٛمٞمؾ سمـ زي٤مد ) «ومٚمام  ،أظمذ قمكمُّ سمـ أ ي ـم٤مًم٥م سمٞمدي وم٠مظمرضمٜمل إمم ٟم٤مطمٞم٦م اجل٤ٌمن

. /6وًمٞم٤مء )طمٚمٞم٦م إش. صمؿ ىم٤مل: ي٤م يمٛمٞمؾ... أوًمئؽ ظمٚمٗم٤مء ا هل ذم سمالده ،صمؿ شمٜمٗمس ،ألحرٟم٤م طمٌس

 (6/6وشم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر. 6/6وشمذيمرة احلٗم٤مظ .2/226وهتذي٥م اًمٙمامل 

 ويمٛمٞمؾ سمـ زي٤مد ُمتٝمؿ سم٤مًمرومض.  ذم إؾمٜم٤مده صم٤مسم٧م سمـ لٗمٞم٦م أسمق محزة اًمثامزم وٕمٞمػ.

 ة عن كؿقل بن زياد بن هنقك، والدعاء ادـسوب إلقه: ذكب

ويم٤من  ،ُِمـ رؤؾم٤مء اًمِمٞمٕم٦م هق وىم٤مل أيمثرهؿ: وصمؼ سمٕمض ٟم٘م٤مد اًمرضم٤مل يمٛمٞمَؾ سمـ زي٤مد،

، مِمـ  يروي قمٜمف اعمٕمْمالت، ُمٜمٙمر » وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن: سمالء ُمـ اًمٌالء. يم٤من ُمـ اعمٗمرـملم ذم قمكمٍّ
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ا، شمت٘می روايتف وٓ يت٩م سمف )اٟمٔمر: ش.ُمـ يم٤ٌمر ؿمٞمٕم٦م قمكم»وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمذهٌل: .شاحلدي٨م ضمد 

 (/2ًمٚمذهٌل  ،المشم٤مريخ اإلؾمو ./وُمٞمزان آقمتدال  .2/26هتذي٥م اًمٙمامل

أورد هذا  يٓمٌٕمف اًمٜم٤مس ويدقمقن سمف، ،«دقم٤مء اخلي»سم٤مؾمؿ  يٜم٥ًم إمم يمٛمٞمؾ دقم٤مء 

ٓسمـ  «إىم٤ٌمل إقمامل»و (،/26ًمٚمٓمقد) «ُمّم٤ٌمح اعمجتٝمد»اًمدقم٤مء يمت٥م اًمِمٞمٕم٦م، أُمث٤مل: 

ر ي ا هل قمٜمف وذيمر ُمـ ومْم٤مئٚمف أن قمٚمٞم٤م (، و همػممه٤م ُمـ يمتٌٝمؿ، /6ـم٤مووس احلًٞمٜمل )

أو ذم اًمًٜم٦م  ،أوذم اًمِمٝمر ُمرة ،وم٤مدع سمف يمؾ ًمٞمٚم٦م مجٕم٦م ،ٞمؾ، إذا طمٗمٔم٧م هذا اًمدقم٤مءي٤م يمٛمىم٤مل: 

ويًتٖمرق اًمدقم٤مء صمامين  .اعمٖمٗمرةشمٕمدم  وًمـ ،وشمرزق ،وشمٜمٍم ،شمٙمػ ،أو ذم قمٛمرك ُمرة ،ُمرة

 وىمد قمرف طم٤مل يمٛمٞمؾ.. لٗمح٤مت

() :ىم٤مل اًمراقمل خي٤مـم٥م أسم٤م سمٙمر ر ي ا هل قمٜمف 

ـِ إّٟم٤م  ُمٕمنٌم أ مٰح ظمٚمٞمٗم٦م اًمر 
 

۞طُمٜمٗم٤مَء ٟمًُجد سمٙمرًة وألٞمال
قَمَرٌب  ٟمَری   هل ُِمـ أُمقاًمٜم٤م 

 

۞  ًٓ يم٤مة ُمٜمز   شمٜمزيالطمؼ  اًمز 
 . اًم٤ٌمب اًمت٤مؾمع، اًمٗمّمؾ اًمراسمع(62)حتٗم٦م اعمقدود سم٠مطمٙم٤مم اعمقًمقد ٓسمـ ىمٞمؿ، ص 

 :عذ البرش «خؾقػة اهلل»إضالقمن  دالئل اداكعني

ي٤م ظمٚمٞمٗم٦م ا هل. وم٘م٤مل: أٟم٤م ظمٚمٞمٗم٦م رؾمقل ا هل ( قمـ اسمـ أ ي ُمٚمٞمٙم٦م، ىم٤مل: ىمٞمؾ ٕ ي سمٙمر: 6)

واؾمٛمف –، وإؾمٜم٤مده وٕمٞمػ ٟٓم٘مٓم٤مقمف؛ وم٢من اسمـ أ ي ُمٚمٞمٙم٦م )ُمًٜمد أمحد، رىمؿ: لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وأٟم٤م راض سمف.

 مل يدرك أسم٤م سمٙمر( –قمٌد ا هل سمـ قمٌٞمد ا هل 

لم، يمام سمؾ هق ظمٚمٞمٗم٦م ًمٕم٤ٌمده اعم١مُمٜم وا هل شمٕم٤ممم ؿم٤مهد همػم هم٤مئ٥م، اخلٚمٞمٗم٦م عمـ هم٤مب، (2)

وإْن خيرْج وًم٧ًُم ومٞمٙمؿ وم٤مُْمُرٌؤ »ورد ذم طمدي٨م اًمدضم٤مل، ىم٤مل اًمٜمٌل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

ف وا هلُ ظمٚمٞمٗمتل قمٚمی يمؾ ُمًٚمؿ ًِ  (2)لحٞمح ُمًٚمؿ، رىمؿ:  ش.طَمِجٞم٩ُم ٟمٗم

اًمٚمٝمؿ أٟم٧م »... ويم٤من رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل إذا اؾمتقى قمغم سمٕمػمه: 

 (62)لحٞمح ُمًٚمؿ، رىمؿ:ش.  إهؾاًمّم٤مطم٥م ذم اًمًٗمر، واخلٚمٞمٗم٦م ذم

وإن أريد سم٤مإلو٤موم٦م أن ا هل اؾْمَتْخَٚمَٗمُف قمـ همػمه ممـ يم٤من ىمٌٚمف  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف ا هل:

ا خيرج و هبذ ٤م قمـ همػمه،وطم٘مٞم٘متٝم٤م ظمٚمٞمٗم٦م ا هل اًمذي ضمٕمٚمف ا هل ظمٚمٗمً  ،ومٝمذا ٓيٛمتٜمع ومٞمف اإلو٤موم٦م

وإن يم٤مٟم٧م اإلو٤موم٦م إمم ا هل  ،«أروف أوًمئؽ ظمٚمٗم٤مء ا هل ذِم »١مُمٜملم: قاب قمـ ىمقل أُمػم اعماجل

 (.6/62 ،62)ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة  يّمح. ظمٚمٞمٗم٦م ا هل، ومال :أي ،شمٕم٤ممم
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وىمد  ظمٚمٞمٗم٦م ا هل ذم شمٜمٗمٞمذ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م،اًمرضمؾ واًمّمحٞمح أٟمف يٛمٙمـ أن يٙمقن 

 اؾمتٛمر ذًمؽ. 

 أقسام اخلالفة: 

 قمٞم٦م. اخلالوم٦م قمغم ىمًٛملم: إول: ظمالوم٦م شمٙمقيٜمٞم٦م، واًمث٤مين: ظمالوم٦م ذ

ومل يٙمؾ ا هل ؾمٌح٤مٟمف شمٕم٤ممم هذه  اخلالوم٦م ذم حت٘مؼ رء وقمدُمف، ( اخلالوم٦م اًمتٙمقيٜمٞم٦م:6)

 أو يِمٗمٞمف سمام يٗمقق إؾم٤ٌمب، وٓ ،أو ُيٛمروف سمحٞم٨م يٛمٜمح أطمد همػمه اًمقًمد، اخلالوم٦م إمم أطمد،

 قمغم أطمد هبذا اعمٕمٜمك.  «ظمٚمٞمٗم٦م ا هل»يّمح إـمالق 

شمٜمٗمٞمذ إواُمر واًمٜمقاهل اًمتل أٟمزهل٤م  نمقمٞم٦م:أو شمٜمٗمٞمذ إطمٙم٤مم اًم ،( اخلالوم٦م اًمنمقمٞم٦م2)

 قمغم أطمد هبذا اعمٕمٜمك.  «ظمٚمٞمٗم٦م ا هل»وٓطمرج ذم إـمالق  ا هل شمٕم٤ممم ذم اًمدٟمٞم٤م.

وقمٚمی صمٌقت ُمًتٜمد إـمالق ظمٚمٞمٗم٦م ا هل قمٚمی » ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ قمالن اعم٤مًمٙمل رمحف ا هل:

د ُمـ اخلٚمٞمٗم٦م ُم٤م شم٘مدم يرا وداود قمٚمٞمٝمام اًمًالم( وم٤مإلو٤موم٦م ًمٚمتٕمٔمٞمؿ، ومال ،آدم يمؾ ُمٜمٝمام )أي:

)أي: اًمذي يًتخٚمػ ُمـ يٖمٞم٥م أو يٛمقت(؛ سمؾ يراد سمف أن ضمٕمٚمف ىم٤مئاًم ذم شمٜمٗمٞمذ أطمٙم٤مُمف ذم 

 (/)اًمٗمتقطم٤مت اًمرسم٤مٟمٞم٦م ش. قم٤ٌمده

وا هل  ،ٕن اخلٚمٞمٗم٦م إٟمام يٙمقن قمـ هم٤مئ٥م «ظمٚمٞمٗم٦م ا هل» يّمح إـمالق أُم٤م اًم٘مقل سم٠مٟمف ٓ

ٓ  ُم٤م» واًمٖم٤مئ٥م ُمٕمٜم٤مه: وًمٙمٜمف همٞم٥م، همػم هم٤مئ٥م،وم٤مجلقاب قمٜمف أن ا هل شمٕم٤ممم  ٤م،شمٕم٤ممم ًمٞمس هم٤مئًٌ 
أن اإلٟم٤ًمن ظمٚمٞمٗم٦م ا هل  ومٛمٕمٜمك ظمٚمٞمٗم٦م ا هل: .«شمراه أٟم٧م ٓ ُم٤م»وُمٕمٜمك اًمٖمٞم٥م:  ،«و ٓشمراه ،يراك

 ذم شمٜمٗمٞمذ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م.  -شمٕم٤ممم اًمذي هق همٞم٥م

وذم سمٕمض احلقار » ىم٤مل ؿمٝم٤مب اًمديـ اخلٗم٤مضمل ذم طم٤مؿمٞمتف قمغم شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي:

ق سمٕمُض  وًمٞمس سمٖم٤مئ٥م، ويٕمٜمقن  ،ؾ اًمٕمٚمؿ سملم اًمٖمٞم٥م واًمٖم٤مئ٥م، ومٞم٘مقًمقن: ا هل همٞم٥مهأ ومر 

)طم٤مؿمٞم٦م اًمِمٝم٤مب قمٚمی شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي ش. سم٤مًمٖم٤مئ٥م: ُم٤م ٓ يراك وٓ شمراه، وسم٤مًمٖمٞم٥م: ُم٤م ٓ شمراه أٟم٧م

6/26) 

؛ /6 ُمٗمت٤مح داراًمًٕم٤مدةو ؛/2زاد اعمٕم٤مد  ًمالؾمتزادة ُمـ هذا اعمقوقع راضمع:

 ؛ص اًمٗمت٤موى احلديث٦م،و ؛/2اًمٗمتقطم٤مت اإلهلٞم٦م و ؛6ص إذيم٤مر ًمٚمٜمقوي،و
 (. 22ص  ُمٕمجؿ اعمٜم٤مهل اًمٚمٗمٔمٞم٦م،و
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 أفضل األمة:  ريض اهلل عـه شقدكا أبو بؽر الصديق

لغم ا هل قمٚمٞمف وظمٚمٞمٗم٦م رؾمقل ا هل  ؾمٞمدٟم٤م أسمق سمٙمر اًمّمديؼ ر ي ا هل قمٜمف أومْمؾ إُم٦م،

وصم٤مين اصمٜملم  وصم٤مين اصمٜملم ذم اًمّمالة،  اهلجرة،وصم٤مين اصمٜملم ذم وصم٤مين اصمٜملم ذم هم٤مر صمقر، ؾمٚمؿ طم٘م٤م،و

 ذم اخلالوم٦م، وصم٤مين اصمٜملم ذم اًمدومـ. 

 (٨٣اتلِبث/ ) َّ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ: اًمٚمقم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:

  يٕمؿ اًمٜم٤مس إٓ أسم٤م سمٙمر ر ي ا هل قمٜمف.

أومْمؾ »يمٜم٤م ٟم٘مقل ورؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمل:  ىم٤مل اسمـ قمٛمر ر ي ا هل قمٜمٝمام: 

 .ش، صمؿ قمٛمر، صمؿ قمثامن، ر ي ا هل قمٜمٝمؿ أمجٕملمأُم٦م اًمٜمٌل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕمده أسمق سمٙمر

 ، وىم٤مل اًمؽمُمذي: طمدي٨م طمًـ لحٞمح(0وُمثٚمف ذم ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، رىمؿ: ․2)ؾمٜمـ أ ي داود، رىمؿ:

 أٓ أٟمٌئٙمؿ سمخػم هذه إُم٦م سمٕمد ٟمٌٞمٝم٤م؟ أسمق» وىم٤مم قمكم ر ي ا هل قمٜمف قمغم اعمٜمؼم وم٘م٤مل:

 ، وإؾمٜم٤مده لحٞمح(أمحد، رىمؿ:)ُمًٜمد  ش.سمٙمر، صمؿ قمٛمر

 والبقعة العامة:  ،ثبوت خالفة أيب بؽر ريض اهلل عـه بالـصوص 

طم٤مدي٨م رؾمقل ا هل لغم ا هل ٠مؿ أن ظمالوم٦م أ ي سمٙمر ر ي ا هل قمٜمف صمٌت٧م سمُمـ اعم٘مرر اعمًٚم  

 قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، واًمٌٞمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م. 

، ومٙمٚمٛمتف ذم رء،  ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اُمرأةٌ ( قمـ ضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿ، ىم٤مل: أشم٧م اًمٜمٌل لغم6)

يم٠مهن٤م شمريد اعمقت،  ،وم٠مُمره٤م أن شمرضمع إًمٞمف، ىم٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل ا هل، أرأي٧م إن ضمئ٧م ومل أضمدك

 ( 220)لحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ: ش.إن مل دمديٜمل، وم٠ميت أسم٤م سمٙمر»ىم٤مل: 

، اًمّمالة :أي ،اؾمتخٚمػ اًمٜمٌل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أسم٤م سمٙمر ذم اإلُم٤مُم٦م اًمّمٖمرى (2)

اًمّمٖمرى واًمٙمؼمى ًمرضمؾ  ويم٤مٟم٧م اخلالومت٤من: وهل اخلالوم٦م. ،ومٙم٤من أطمؼ سم٤مخلالوم٦م اًمٙمؼمى

 واطمد. 

(:ىم٤مل اًمٜمٌل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ) «  ذُت أسم٤م سمٙمر اًل ٞمخًذا ظمٚموًمق يمٜم٧ُم ُمت  ُِمـ ُأُمتل ٓخت 

شمف، ٓ يٌ٘ملَم  ذم اعمًجد سم٤مٌب إٓ ؾُمد  إٓ سم٤مُب ظمٚمٞماًل  ُة اإلؾمالم وُمقد  ش. أ ي سمٙمر ، وًمٙمـ أظمق 

 ()لحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ:

(:ىم٤مل اًمٜمٌل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ُمروف اًمذي ُم٤مت ومٞمف ًمٕم٤مئِم٦م ر ي ا هل قمٜمٝم٤م ) 

ٍـّ وي٘مقل ىم٤مئؾ: » ادقِمل زم أسم٤م سمٙمر، أسم٤مِك، وأظم٤مِك، طمت ی أيمت٥م يمت٤مسًم٤م، وم٢ميّن أظم٤مف أن يتٛمٜم ی ُُمتََٛم
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)لحٞمح ُمًٚمؿ، سم٤مب ُمـ ومْم٤مئؾ أ ي سمٙمر اًمّمديؼ ر ي ا هل قمٜمف، ش. أٟم٤م أومَم، وي٠مسمی ا هل واعم١مُمٜمقَن إٓ أسم٤م سمٙمر

 (2رىمؿ:

 إيراد: 

 ًٌ ٤م، يمام يدل قمٚمٞمف احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ، شمٗمٞمد سمٕمض اًمٜمّمقص أن إقمالن اخلالوم٦م ىمد شمؿ شم٘مري

يمام يدل قمٚمٞمف طمدي٨م آظمر قمـ قم٤مئِم٦م  وشمٗمٞمد سمٕمض إطم٤مدي٨م أن آؾمتخالف مل يتؿ إقمالٟمف،

ىُمٌَِض رؾمقُل ا هل لٚمی ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومل » ا هل قمٜمٝم٤م:قم٤مئِم٦م ر ي  ٧مىم٤مًم ر ي ا هل قمٜمٝم٤م،

 ، وإؾمٜم٤مده لحٞمح(2)ُمًٜمد أمحد، رىمؿ: . احلدي٨م.«يًتخٚمػ أطمًدا

إْن أؾمتخٚمِْػ وم٘مد اؾمتخٚمَػ ُمـ هق ظمػم ُمٜمل أسمق » يمام روي قمـ قمٛمر ر ي ا هل قمٜمف:

لحٞمح اًمٌخ٤مري، )․شسمٙمر، وإْن أشمرك وم٘مد شمرك ُمـ هق ظمػم ُمٜمل، رؾمقُل ا هل لٚمی ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 (26رىمؿ:

  اجلواب:

 (آؾمتخالف سم٤مًمٙمت٤مسم٦م.2). ( آؾمتخالف سم٤مًم٘مقل6آؾمتخالف قمغم ىمًٛملم: )

وأُم٤م آؾمتخالف اًمذي ٟمٗم٤مه قمٛمر وقم٤مئِم٦م ر ي  ٟم٘مقل: ىمد وىمع آؾمتخالف سم٤مًم٘مقل،

 وقمٚمٞمف اشمٗمؼ اًمّمح٤مسم٦م ر ي ا هل قمٜمٝمؿ يمٚمٝمؿ قمغم سمٞمٕم٦م أ ي ومٝمق آؾمتخالف سم٤مًمٙمت٤مسم٦م. ا هل قمٜمٝمام،

 سمٙمر. 

وأُم٤م ىمقل قمٛمر: إن أؾمتخٚمػ وم٘مد اؾمتخٚمػ ُمـ هق ظمػم ُمٜمل » ىم٤مل اعمال قمكم اًم٘م٤مري:

ا ًمٙمتٌف ٕ ي سمٙمر؛ سمؾ ىمد أراد وًمق يمت٥م قمٝمدً  ،...، ومٚمٕمؾ ُمراده مل يًتخٚمػ سمٕمٝمد ُمٙمتقب

ومٙم٤من هذا أسمٚمغ ُمـ جمرد اًمٕمٝمد، وم٢مٟمف ش. ي٠مسمك ا هل واعمًٚمٛمقن إٓ أسم٤م سمٙمر»يمت٤مسمتف صمؿ شمريمف، وىم٤مل: 

ًٚمٛملم قمغم اؾمتخالف أ ي سمٙمر سم٤مًمٗمٕمؾ واًم٘مقل، واظمت٤مره خلالومتف اظمتٞم٤مر راض سمذًمؽ، دل  اعم

ا هٜم٤مًمؽ، صمؿ قمٚمؿ أن اعمًٚمٛملم جيتٛمٕمقن قمٚمٞمف، ومؽمك اًمٙمت٤مسم٦م وقمزم قمغم أن يٙمت٥م سمذًمؽ قمٝمدً 

ر(، ط: دار اًمٌِم٤مئ6 ص )ُمٜمح اًمروض إزهر ذم ذح اًمٗم٘مف إيمؼم،ش.ايمتٗم٤مًء سم٢مرادة ا هل شمٕم٤ممم واظمتٞم٤مر إُم٦م

 أم بعد شتة أصفر؟:  ،هل بايع عيل ريض اهلل عـه أبا بؽر عذ الػور

٤م َؿ شم٠مظمر قمكم قمـ سمٞمٕم٦م أ ي سمٙمر ر ي ا هل قمٜمٝمام ُم٤مداُم٧م ظمالومتف ُمٜمّمقًل ـًمِ  إيراد:

 قمٚمٞمٝم٤م؟ 



َ قيدةَ الع َ شرحَ    0   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
سمٕمد ؾمت٦م أؿمٝمر.  وصم٤مٟمٞم٦م: ُمرة قمغم اًمٗمقر، ( سم٤ميع قمكم ر ي ا هل قمٜمف ُمرشملم:6) اجلواب:

واسمـ أ ي ؿمٞم٦ٌم ذم  ،«اعمّمٜمػ»، وقمٌد اًمرزاق ذم «اعمًتدرك»ذم ف قمغم اًمٗمقر احل٤ميمؿ ذيمر سمٞمٕمتَ و

 «ًمٙم٤مذماومروع »و (،0ًمٚمٓمؼمد)ص «آطمتج٤مج» وُمـ يمت٥م اعمذه٥م اًمِمٞمٕمل: ،«اعمّمٜمػ»
(/6و ،)«اًمروو٦م ُمـ اًمٙم٤مذم» (2/)  ٤م. أيًْم 

سم٤ميع قمكم ر ي ا هل قمٜمف أسم٤م سمٙمر اًمّمديؼ ظمالل يقم أو يقُملم، ومل شمت٠مظمر  ىم٤مل اًمٓمؼمد:

طمتی دظمؾ اعمديٜم٦م، ومٚمام  فومٚمام ورد اًمٙمت٤مب قمٚمی أؾم٤مُم٦م اٟمٍمف سمٛمـ ُمٕم» ؛ ف عمدة ؾمت٦م أؿمٝمرسمٞمٕمت

قمكم سمـ أ ي ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمًالم وم٘م٤مل ًمف:ُم٤م هذا؟  رأی اضمتامع اخلٚمؼ قمٚمی أ ي سمٙمر اٟمٓمٚمؼ إمم

: هذا ُم٤م شمری )آطمتج٤مج ش.ىم٤مل ًمف أؾم٤مُم٦م: ومٝمؾ سم٤ميٕمتف؟ وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ ي٤م أؾم٤مُم٦م․ىم٤مل ًمف قمكمي

 (6/66ًمٚمٓمؼمد

وذيمر سمٞمٕم٦م قمكم ر ي ا هل قمٜمف ٕ ي سمٙمر  ايمتٗمٞمٜم٤م سمحٙم٤مي٦م ٟمص اًمٓمؼمد ظمِمٞم٦م اإلـم٤مًم٦م،

 قمغم اًمٗمقر اعمّم٤مدُر اًمت٤مًمٞم٦م: 

 ًمٕمٌد اًمرزاق «اعمّمٜمػ» .( يمت٤مب ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م/ًمٚمح٤ميمؿ) «اعمًتدرك»

(/0حت٧م سمٞمٕم٦م أ ي سمٙمر اًمّمديؼ ) .«اًمًٜمـ اًمٙمؼمى» (ًمٚمٌٞمٝم٘مل/6)  سم٤مب ىمت٤مل أهؾ

 .( سم٤مب اضمتامع اعمًٚمٛملم قمغم سمٞمٕم٦م أ ي سمٙمر اًمّمديؼ/6ًمٚمٌٞمٝم٘مل)  «آقمت٘م٤مد» .اًمٌٖمل

 «اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م» .( حت٧م شمرمج٦م أ ي سمٙمر اًمّمديؼ0/2ٓسمـ قم٤ًميمر ) «شم٤مريخ دُمِمؼ»
(/2حت٧م ذيمر اقمؽماف ؾمٕمد سمـ قم٤ٌمدة ). «ومتح اًم٤ٌمري» (/آظمر همزوة ظمٞمؼم ). 

، (6/6ًمٕمٌد ا هل سمـ أمحد ) «يمت٤مب اًمًٜم٦م» (؛/6ًمٚم٘مًٓمالين ) «إرؿم٤مد اًم٤ًمري»

 وإؾمٜم٤مده لحٞمح، ورضم٤مًمف رضم٤مل ُمًٚمؿ.

ؾمػمة ؾمٞمدٟم٤م قمكم ر ي ا هل »و (،2-22)ص  «رمح٤مء سمٞمٜمٝمؿ» وُمـ اًمٙمت٥م إردي٦م:

 وهمػممه٤م.  ،ًمٚمِمٞمخ حمٛمد ٟم٤مومع ،«قمٜمف

 اهتام اإلمام احلاكم وعبد الرزاق بالتشقع: 

وم٘مد ذيمر  وهذا همػم لحٞمح، ٤ميمؿ سم٤مًمتِمٞمع،يٜمدومع سمٕمض اًمٜم٤مس إمم اهت٤مم اإلُم٤مم احل

وىمدم ُمٜم٤مىم٥م قمثامن  قمغم شمرشمٞم٥م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م، «اعمًتدرك»اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ ذم يمت٤مسمف 

ر ي ا هل قمٜمف قمغم ُمٜم٤مىم٥م قمكم ر ي ا هل قمٜمف، إٓ أٟمف ي١مظمذ قمغم احل٤ميمؿ أٟمف همْم٥م قمغم ُمٕم٤موي٦م 



َ قيدةَ الع َ شرحَ    6   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 يمت٤مسمف سم٤مب ُمٜم٤مىم٥م ُمٕم٤موي٦م أو سم٤مب ر ي ا هل قمٜمف سم٥ًٌم اًمدقم٤مي٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م وده، ومل يٕم٘مد ذم

ي٥م  وٓ يم٤من يٖمٚمق ذم طم٥م قمكم ر ي ا هل قمٜمف، ُمٜم٤مىم٥م قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ر ي ا هل قمٜمٝمام،

 .«يم٤من يٛمٞمؾ إمم اًمتِمٞمع» ىم٤مل ذم شم٤مريخ سمٖمداد: ُمٕم٤موي٦م ر ي ا هل قمٜمف، وهذا هق شمِمٞمع احل٤ميمؿ.
ـمٌ٘م٤مت »راضمع: ًمالؾمتزادة ُمٜمف . ٤مورومض اًمذهٌل ذم ُمٞمزان آقمتدال أن يٙمقن راومْمٞم  

  ًمٚمذهٌل. «ُمٞمزان آقمتدال»ًمٚمخٓمٞم٥م، و ،«شم٤مريخ سمٖمداد»ًمٚمًٞمقـمل، و ،«احلٗم٤مظ

ويم٤من ُمٜمحروًم٤م هم٤مًمًٞم٤م قمـ ُمٕم٤موي٦م ر ي » :«ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء» وىم٤مل اإلُم٤مم اًمذهٌل ذم

 ، ط: اًمرؾم٤مًم٦م(6/6)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ش.ا هل قمٜمف  وقمـ أهؾ سمٞمتف، يتٔم٤مهر سمذًمؽ وٓ يٕمتذر ُمٜمف

ؾم٠مًم٧م أسم٤م إؾمامقمٞمؾ إٟمّم٤مري قمـ احل٤ميمؿ وم٘م٤مل: صم٘م٦م ذم » سمـ ـم٤مهر اعم٘مدد:وىم٤مل ا

ويم٤من  يم٤من ؿمديد اًمتٕمّم٥م ًمٚمِمٞمٕم٦م ذم اًم٤ٌمـمـ،»صمؿ ىم٤مل اسمـ ـم٤مهر:  ش.احلدي٨م راوميض ظمٌٞم٨م

، ُمتٔم٤مهًرا سمذًمؽ وٓ يٕمتذر  ئمٝمر اًمتًٜمـ ذم اًمت٘مديؿ واخلالوم٦م، ويم٤من ُمٜمحروًم٤م قمـ ُمٕم٤موي٦م وآًمف

 (/6شمذيمرة احلٗم٤مظ )ش. ُمٜمف

أُم٤م اٟمحراومف قمـ ظمّمقم قمكم ومٔم٤مهٌر، وأُم٤م أُمر اًمِمٞمخلم ومٛمٕمٔمؿ » وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمذهٌل:

وم٢مٟمف همض ُمـ ومْم٤مئٚمف سمًقء  «اعمًتدرك»، ومٝمق ؿمٞمٕمل ٓ راوميض، وًمٞمتف مل يّمٜمػ  هلام سمٙمؾ طم٤مل

 (/6شمذيمرة احلٗم٤مظ )ش.شمٍمومف

ًمِمٞمخ وا ،ىم٤مل اًمديمتقر/سمِم٤مر قمقاد سمٕمض اعمح٘م٘ملم أن قمٌد اًمرزاق ؿمٞمٕمل، يمام رد  

مل يث٧ٌم شمِمٞمٕمف، وٓ وضمدٟم٤م ذًمؽ » (:0/2) «حترير شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م» ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط ذم

 ش.، ومل ٟمجد ًمف رواي٦م قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م، ومٚمق يم٤من ؿمٞمٕمًٞم٤م ًمرووا قمٜمفشاعمّمٜمػ»ذم يمت٤مسمف اًمٕمٔمٞمؿ 

ُٛمف سم٤مًمتِمٞمع:  ًِ  وي٘مقل ُمـ َي

ر  يمٜم٧م قمٜمد قمٌد اًمرزاق ومذيمر رضمؾ ُمٕم٤موي٦م، وم٘م٤مل:» ىم٤مل خمٚمد اًمِمٕمػمي: -6 ٓ شم٘مذِّ

 (60/2ٞمزان آقمتدال ُم. /60ٌػم ًمٚمٕم٘مٞمكم )اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمش.جمٚمًٜم٤م سمذيمر وًمد أ ي ؾمٗمٞم٤من

ضم٤مء قمكم واًمٕم٤ٌمس قمٛمَر ر ي ا هل قمٜمف يٓمٚم٤ٌمن ىمًٛم٦م  :«ُمٞمزان آقمتدال»ىم٤مل ذم  -2

ضمئ٧م أٟم٧م شمٓمٚم٥م ُمػماصمؽ ُمـ اسمـ  ػماث رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وم٘م٤مل قمٛمر:ُم

 ٥م ُمػماث اُمرأشمف ُمـ أسمٞمٝم٤م. وضم٤مء هذا يٓمٚم ،أظمٞمؽ

إمحؼ، وهق  :أي ،«إٟمقك» أـمٚمؼ قمٌد اًمرزاق هبذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم قمغم قمٛمر ر ي ا هل قمٜمف

 قمالُم٦م قمغم اًمتِمٞمع؛ سمؾ اًمرومض ًمق صم٧ٌم. 



َ قيدةَ الع َ شرحَ    2   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ىم٤مل قمٌد اًمرزاق: اٟمٔمر إمم هذا إٟمقك ي٘مقل: ُمـ اسمـ أظمٞمؽ، ُمـ » ىم٤مل زيد سمـ اعم٤ٌمرك:

 (66/2؛ ُمٞمزان آقمتدال /60ػم )اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌش. ف وؾمٚمؿأسمٞمٝم٤م! ٓ ي٘مقل: رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞم

 وٓ يّمح ٟم٦ًٌم هذيـ إُمريـ إمم قمٌد اًمرزاق. 

ر جمٚمًٜم٤م سمذيمر وًمد أ ي ؾمٗمٞم٤من»ُم٤م يٜم٥ًم إمم قمٌد اًمرزاق ُمـ اًم٘مقل: -6 ٓيّمح ش ٓ شم٘مذِّ

 شم٤مريخ ىم٤مل ومٞمف اسمـ يقٟمس ذم ا ومٗمٞمف أمحد سمـ أ ي يٞمك زيمػم احليُمل،أُم٤م ؾمٜمدً  ٤م،ا وُٓمتٜمً ؾمٜمدً 

 وىم٤مل اًمذهٌل: ، ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت(6/2شم٤مريخ اسمـ يقٟمس ) ش.مل يٙمـ سمذاك، ومٞمف ٟمٙمرة» ُمٍم:

 (2/6)اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء . شًمٞمٜمف اسمـ يقٟمس»

 وذم سمٕمض اًمٙمت٥م اؾمؿ اًمراوي: أمحد سمـ سمٙمػم. 

تف ذم مل ٟمٕمثر قمغم شمرمج وراٍو آظمر ذم اًمًٜمد: حمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ يزيد اًمٌٍمي جمٝمقل،

 يمت٥م اًمت٤مريخ واًمؽماضمؿ رهمؿ اًمٌح٨م اًمِمديد. 

َر اعمجٚمس مل يذيمره ذم يمت٤مسمف، ،يّمح وأُم٤م ُمتٜم٤ًم ومال وىمد ؾم٤مق  ٕن جمرد ذيمر ُمٕم٤موي٦م ًمق ىَمذ 

وروى ًمف أيمثر ُمـ  ،«ُمّمٜمٗمف»قمٌد اًمرزاق أطم٤مدي٨م يمثػمة ذم ُمٜم٤مىم٥م ُمٕم٤موي٦م ر ي ا هل قمٜمف ذم 

 ُمئ٦م طمدي٨م. 

اسمـ قم٤ٌمس ر ي ا هل قمٜمٝمام ذم ُمٕم٤موي٦م ر ي ا هل ىمقَل  «ُمّمٜمٗمف»وطمٙمك قمٌد اًمرزاق ذم 

، يم٤من اًمٜم٤مس يردون سمٞمتف  ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: ُم٤م رأي٧م رضمال يم٤من أظمٚمؼ ًمٚمٛمٚمؽ ُمـ ُمٕم٤موي٦م» قمٜمف:

 (/66)ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاقش.قمغم أرضم٤مء وادي

 ،قمـ قمٌٞمد ا هل سمـ أ ي يزيد ىم٤مل: رأي٧م ُمٕم٤موي٦م لغم اًمٕمِم٤مء» ٤م:وروى قمٌد اًمرزاق أيًْم 

  (/2)ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق ش.، ومذيمرت ذًمؽ ٓسمـ قم٤ٌمس وم٘م٤مل: أل٤مب سمريمٕم٦مصمؿ أوشمر سمٕمده٤م 

وؾم٤مق قمٌد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف أطم٤مدي٨م يمثػمة ذم إظمالق احلٛمٞمدة عمٕم٤موي٦م ر ي ا هل قمٜمف 

 جم٤مل ًمتٗمّمٞمٚمٝم٤م هٜم٤م.  ٓ

وؾم٠مل قمٌد ا هل سمـ أمحد أسم٤مه أمحد سمـ طمٜمٌؾ قمـ اًم٘مقل اعمٜمًقب إمم قمٌد اًمرزاق وم٘م٤مل 

  أؾمٛمع ُمـ قمٌد اًمرزاق هذا أو ؿمٞمئ٤م ُمثٚمف. اإلُم٤مم أمحد: مل

وذيمروا يقًُم٤م قمٜمده » هـ(::مىم٤مل ؾمٌط اسمـ اجلقزي ؿمٛمس اًمديـ أسمق اعمٔمٗمر)

ُمٕم٤موي٦م، وم٘م٤مل: ٓ شم٘مّذروا جم٤مًمًٜم٤م سمذيمره. ىم٤مل قمٌد ا هل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ: وؾم٠مًم٧م أ ي قمـ 



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
)ُمرآة اًمزُم٤من ًمًٌط اسمـ اجلقزي ش.هذا، وم٘م٤مل: أُّم٤م أٟم٤م ومٚمؿ أؾمٛمع ُمٜمف هذا، ومل أؾمٛمع ُمٜمف ؿمٞمئ٤م ُمـ هذا

6/66)ط:اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م ، 

ؾمٜمًدا  شاٟمٔمر إمم هذا إٟمقك»يّمح ُم٤م يٜم٥ًم إمم قمٌد اًمرزاق ُمـ ىمقًمف:  يمذًمؽ ٓ-2

ىمٚم٧م: ذم » ىم٤مل اًمذهٌل سمٕمد ذيمر هذه اًم٘مّم٦م: ا ومألن ومٞمف إرؾم٤مٓ،أُم٤م أٟمف ٓيّمح ؾمٜمدً  وُٓمتٜم٤م.

 (66/2ٞمزان آقمتدال )ُم.شهذه احلٙم٤مي٦م إرؾم٤مل، وا هل أقمٚمؿ سمّمحتٝم٤م

سمـ قمٌد ا هل سمـ اعم٤ٌمرك قمكم  يمام أٟمٜم٤م مل ٟمٕمثر قمغم شمرمج٦م أطمد رواشمف وهق ؿمٞمخ اًمٕم٘مٞمكم:

( قمكم سمـ /) «شم٤مريخ اإلؾمالم»وذيمر اًمٕمالُم٦م اًمذهٌل ذم  ذم يمت٥م اًمؽماضمؿ، اًمّمٜمٕم٤مين

 . ٤م وٓ شمٕمدياًل ومل يذيمر ومٞمف ضمرطًم  اعم٤ٌمرك اًمّمٜمٕم٤مين،

ُم٤م اٟمنمح لدري ىمط أن أومْمؾ » ن قمٌد اًمرزاق ٟمٗمًف ي٘مقل:يّمح ُمتٜم٤ًم ومأل أُم٤م أٟمف ٓ

قمٚمٞم ٤م قمغم أ ي سمٙمر وقمٛمر، ومرمحٝمام ا هل، ورطمؿ قمثامن وقمٚمٞم ٤م، ُمـ مل يٌٝمؿ، ومام هق سمٛم١مُمـ، أوصمؼ 

 (/2ػم أقمالم اًمٜمٌالء )ؾمش.قمٛمكم طمٌل إي٤مهؿ

 ي يتج٤موز شمِمٞمع قمٌد اًمرزاق أٟمف يم٤من يٗمْمؾ قمٚمٞم٤م ر ي ا هل قمٜمف قمغم قمثامن ر ىمٞمؾ: ٓ

قمغم أٟمف يم٤من يٗمْمؾ قمثامن قمغم قمكم ر ي ا هل  «٤موقمٚمٞم   ،رطمؿ قمثامن» ا هل قمٜمف؛ ذم طملم يدل ىمقًمف:

 قمٜمٝمام. 

ىم٤مل قمٌد احلًلم اًمِمًٌؽمي  ٟمٕمؿ، قمد  سمٕمض اعمّمٜمٗملم اًمِمٞمٕم٦م قمٌَد اًمرزاق ُمـ اإلُم٤مُمٞم٦م،

ُمـ  أسمق سمٙمر قمٌد اًمرزاق سمـ مه٤مم سمـ ٟم٤مومع اًمٞمامين، اًمّمٜمٕم٤مين، احلٛمػمي سم٤مًمقٓء» اًمِمٞمٕمل:

ا، روى قمـ اإلُم٤مم اجلقاد ٤م، ُمٗمًن طم٤ًمن حمدصمل اإلُم٤مُمٞم٦م، ويم٤من قم٤معم٤م ضمٚمٞمال، وم٘مٞمٝم٤م، طم٤مومٔمً 

 (62، رىمؿ  اًمؽممج٦م:/262)ألح٤مب اإلُم٤مم اًمّم٤مدق ًمٕمٌد احلًلم اًمِمًٌؽمي ش. قمٚمٞمف اًمًالم أيْم٤م

قمٌد اًمرزاق سمـ مه٤مم اًمٞمامين: ُمـ ألح٤مب » :«ٟم٘مد اًمرضم٤مل» وىم٤مل ُمّمٓمٗمك احلًٞمٜمل ذم

 ، عمّمٓمٗمك سمـ احلًلم احلًٞمٜمل(/660)ٟم٘مد اًمرضم٤مل . شواًمّم٤مدق قمٚمٞمٝمام اًمًالم ،اًم٤ٌمىمر

ٕن  همػم ُمٕم٘مقل؛ هـ(66:موًمٙمـ اًم٘مقل سم٠من قمٌد اًمرزاق ُمـ شمالُمذة حمٛمد اًم٤ٌمىمر)

 سمٕمد ووم٤مة حمٛمد اًم٤ٌمىمر سم٤مصمٜمل قمنم قم٤مُم٤م.  :أي ،ـه62اًمرزاق وًمد قم٤مم قمٌد

قمـ أمحد سمـ  ،٦م ًمٕمٌد اًمرزاقذم شمرمج٦م ُمٗمّمٚم «اًمٙمٜمك وإًم٘م٤مب» طمٙمك قم٤ٌمس اًم٘مٛمل ذم

أفمٝمر زم قمٌد اًمرزاق سمـ مه٤مم حم٦ٌم آل رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وآًمف وشمٕمٔمٞمٛمٝمؿ » ُم٤مسمٜمداذ ىمقًمف:

 (2/6رضم٤مل اًمٜمج٤مر . 0-2/2اًمٙمٜمك وإًم٘م٤مب ًمٚم٘مٛمل )ش.واًمؼماءة ُمـ قمدوهؿ واًم٘مقل سم٢مُم٤مُمتٝمؿ



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ًمٚمٓمقد،  «ذي٥م إطمٙم٤ممهت»و ًمٚمٙمٚمٞمٜمل، «اًمٙم٤مذم» وروى ًمف يمثػم ُمـ يمت٥م اًمِمٞمٕم٦م أُمث٤مل

وماليّمح ىمقل اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط وسمِم٤مر  ٕ ي ضمٕمٗمر اًم٘مٛمل. «ييه اًمٗم٘مٞمف ُمـ ٓ»و

  .شمل ٟمجد ًمف رواي٦م قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م، ومٚمق يم٤من ؿمٞمٕمًٞم٤م ًمرووا قمٜمف» :«حترير شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م» قمقاد ذم

 ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق «اًمذريٕم٦م إمم شمّم٤مٟمٞمػ اًمِمٞمٕم٦م» وذيمر آىم٤م سمزرك اًمٓمٝمراين ذم

هق ُمع يمقٟمف ُمـ دقم٤مة اًمِمٞمٕم٦م اعمّمٜمٗملم مل يٕم٘مد ًمف شمرمج٦م ذم » وىم٤مل ذم ذيمر اًمتٗمًػم: ُمًٜمده،و

٤م ُمع يمقٟمف ُمـ رواة يمت٥م اًمِمٞمٕم٦م وألقهلؿ، ُمثؾ يمتٌٜم٤م يمام مل يؽمضمؿ واًمده مه٤مم سمـ ٟم٤مومع أيًْم 

٤مش، ورواه قمـ مه٤مم اسمٜمف ألؾ ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس اهلالزم اًمذى رواه مه٤مم قمـ أسم٤من سمـ أسمك قمٞم

وسم٤مجلٛمٚم٦م وم٤مًمرضمؾ ممـ مل ي١مد طم٘مف ذم يمت٥م رضم٤مل اًمِمٞمٕم٦م ُمع أن شمٗمًػمه هذا  ،اق...اًمرزقمٌد

ُمـ أىمدم شمٗم٤مؾمػمٟم٤م اعمقضمقدة ذم اًمٕم٤ممل، ويٕمد ُمـ ُمٗم٤مظمر اًمِمٞمٕم٦م وآصم٤مره٤م اخل٤مًمدة اًم٤ٌمىمٞم٦م طمتك 

 (2/26)اًمذريٕم٦م إمم شمّم٤مٟمٞمػ اًمِمٞمٕم٦م ش.اًمٞمقم...

وأرضمع  ؽماضمؿ قمٌَد اًمرزاق،قمالوة قمغم هذه ذيمر يمثػم ُمـ يمت٥م اعمّمٜمٗملم اًمِمٞمٕم٦م ذم اًم

ًمؽممج٦م قمٌد اًمرزاق إمم  «ألح٤مب اإلُم٤مم اًمّم٤مدق» قمٌد احلًلم اًمِمًٌؽمي اًمِمٞمٕمل ذم يمت٤مسمف

(6 .ُمـ يمت٥م اًمِمٞمٕم٦م ) 

وقمٚمؾ احل٤مومظ اعمزي اهت٤مم قمٌد اًمرزاق سم٤مًمتِمٞمع سم٠مٟمف روى أطم٤مدي٨م ذم ومْمؾ آل اًمٌٞم٧م 

ف قمٚمٞمف أطمد ُمـ اًمث٘م٤مت، ومٝمذا وىمد روى أطم٤مدي٨م ذم اًمٗمْم٤مئؾ مم٤م ٓ يقاوم٘م»؛ وُمث٤مًم٥م أظمريـ

أقمٔمؿ ُم٤م ذُمقه ُمـ روايتف هلذه إطم٤مدي٨م، وعم٤م رواه ذم ُمث٤مًم٥م همػمهؿ، وأُم٤م ذم سم٤مب اًمّمدق 

وم٢مين أرضمق إٟمف ٓسم٠مس سمف إٓ أٟمف ىمد ؾمٌؼ ُمٜمف أطم٤مدي٨م ذم ومْم٤مئؾ أهؾ اًمٌٞم٧م وُمث٤مًم٥م آظمريـ 

 (6/2)هتذي٥م اًمٙمامل ش. ُمٜم٤ميمػم

وىمد  قمد  قمٌد اًمرزاق ُمـ اعمحدصملم اًمِمٞمٕم٦م،وًمٕمؾ هذا ُم٤م محؾ اعمّمٜمٗملم اًمِمٞمٕم٦م قمغم 

يٙمقن اًم٥ًٌم ذم ذًمؽ أن سمٕمض اعمّمٜمٗملم اًمِمٞمٕم٦م قمد  قمٌَد اًمرزاق ُمـ ألح٤مب ضمٕمٗمر 

ومٞمٕمدون  ويٕمتؼممه٤م اًمِمٞمٕم٦م ُمـ إئٛم٦م آصمٜمل قمنم، يمام ؾمٌؼ. وحمٛمد اجلقاد، اًمّم٤مدق،

 ألح٤مهبام ُمـ ؿمٞمٕمتٝمؿ. 

 ا هل قمٜمف ـمٚم٥م قمٚمٞم٤م ر ي ا هل وقمـ أ ي ؾمٕمٞمد اخلدري ر ي ا هل قمٜمف أن أسم٤م سمٙمر ر ي

اسمـ قمؿ رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وظمتٜمف أردت أن شمِمؼ قمّم٤م اعمًٚمٛملم؟  وم٘م٤مل ًمف: قمٜمف،

 ․(۷)اعمًتدرك ًمٚمح٤ميمؿ، رىمؿ:. «لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٤ٌميٕمفوم٘م٤مل: ٓ شمثري٥م ي٤م ظمٚمٞمٗم٦م رؾمقل ا هل 



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وم٤ٌميع ُمرة أظمرى سمٕمد ؾمت٦م  ويم٤من قمكم ر ي ا هل قمٜمف يتخٚمػ قمـ اعمج٤مًمس اًمٕم٤مُم٦م يمثػما، 

، ويم٤من قمكم ر ي ا هل قمٜمف يّمكم ظمٚمٗمف ويمِمًٗم٤م ًمقهؿ قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس. ٤م ًمِمٖم٥م اعمٜم٤موم٘ملم،أؿمٝمر ٟمٗمٞمً 

ويِمٝمد اجلٝم٤مد ُمٕمف. 
وُمتك  ويم٤من ذم ؾمٝمٛمف ظمقًم٦م اًمِمٝمػمة سم٤محلٜمٗمٞم٦م، ؿمٝمد قمكم ر ي ا هل قمٜمف همزوة اًمٞمامُم٦م،

سمٕمد  :أي ،هـ66رسمٞمع إول ؾمٜم٦م إول: ذم ؿمٝمر  اظمتٚمػ ومٞمف قمغم أىمقال: يم٤مٟم٧م همزوة اًمٞمامُم٦م؟

وؿمٝمده٤م قمكم ر ي ا هل قمٜمف، وَمُٕمٚمَِؿ أن قمٚمٞم٤م ر ي  ووم٤مة رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٠مي٤مم،

 طمٙمك احل٤مومظ اسمـ يمثػم ذم ا هل قمٜمف ىمد اقمؽمف سمخالوم٦م أ ي سمٙمر ر ي ا هل قمٜمف ُمٜمذ اًمٞمقم إول،

٦م سمـ ظمٞم٤مط وحمٛمد سمـ ضمرير ىم٤مل ظمٚمٞمٗموىمد » قمـ ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مط ىمقًمف:«اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»

 ، ط: دار اًمٗمٙمر(./2)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ش.وظمٚمؼ ُمـ اًمًٚمػ: يم٤مٟم٧م وىمٕم٦م اًمٞمامُم٦م ذم ؾمٜم٦م إطمدى قمنمة

(، وشم٤مريخ اإلؾمالم 2/26(، وشم٤مريخ اخلٛمٞمس )/66)ٓسمـ قم٤ًميمر  «شم٤مريخ دُمِمؼ»ذم و

ـ اًمتقارايخ ( أهن٤م وىمٕم٧م ذم ؿمٝمر رسمٞمع إول. وهذا أىمرب إمم اًم٘مٞم٤مس ُم6/2)ًمٚمذهٌل 

وؿمٝمد  قم٘م٥م ووم٤مة رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، رومٕم٧م رأؾمٝم٤مٕن ومتٜم٦م آرشمداد  إظمرى؛

 وهذا ووىمٕم٧م ظمقًم٦م اعمٕمرووم٦م سم٤محلٜمٗمٞم٦م ُمـ اًمٞمامُم٦م ذم ؾمٝمٛمف، قمكم ر ي ا هل قمٜمف همزوة اًمٞمامُم٦م،

وإٟمام  ٞم٦م.وًمدت ظمقًم٦م وًمده حمٛمد سمـ احلٜمٗم مم٤م يدل قمغم أٟمف يم٤من سم٤ميع أسم٤م سمٙمر ُمٜمذ اًمٞمقم إول.

سم٠مٟمف اسمـ زوضم٦م قمكم، اًمتل  ا قمغم اًمرواومض،رد   «حمٛمد سمـ قمكم»سمدٓ ُمـ  «حمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م» ؾمٛمل

يم٤من يًٚمِّؿ ظمالوم٦م أ ي سمٙمر ُمـ  -٤مقمٚمٞم  – وأٟمف وىمٕم٧م ذم ؾمٝمٛمف قمغم قمٝمد أ ي سمٙمر ر ي ا هل قمٜمف،

  ومقا أؾمَٗمك قمٚمی ذًمؽ. ىمرارة ٟمٗمًف، وأُم٤م اًمِمٞمٕم٦م ومٞمٜمٙمرون ذًمؽ.

سمٙمر  ٤م ر ي ا هل قمٜمف سم٤ميع أسم٤مأن قمٚمٞم   «لحٞمحف»رواه اًمٌخ٤مري ذم  يٗمٞمد طمدي٨م إصؽال: 

وشمقومٞم٧م وم٤مـمٛم٦م ر ي ا هل قمٜمٝم٤م سمٕمد ووم٤مة رؾمقل ا هل لغم ا هل  سمٕمد ووم٤مة وم٤مـمٛم٦م ر ي ا هل قمٜمٝم٤م،

قمـ قم٤مئِم٦م، أن وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م اًمٜمٌل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أرؾمٚم٧م إمم أ ي  قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمًت٦م أؿمٝمر:

 هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ مم٤م أوم٤مء ا هل قمٚمٞمف سم٤معمديٜم٦م، وومدك وُم٤م سم٘مل سمٙمر شم٠ًمًمف ُمػماصمٝم٤م ُمـ رؾمقل ا

ٓ ٟمقرث، ُم٤م شمريمٜم٤م »ُمـ مخس ظمٞمؼم وم٘م٤مل أسمق سمٙمر: إن رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:

أسمق سمٙمر أن يدومع إمم  ك،... وم٠مسمشقمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم هذا اعم٤مللدىم٦م، إٟمام ي٠ميمؾ آل حمٛمد لغم ا هل 

٤مـمٛم٦م قمغم أ ي سمٙمر ذم ذًمؽ، ومٝمجرشمف ومٚمؿ شمٙمٚمٛمف طمتك شمقومٞم٧م، وم٤مـمٛم٦م ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤م، ومقضمدت وم

وضمقه اًمٜم٤مس،  ومٚمام شمقومٞم٧م اؾمتٜمٙمر قمكمي  وقم٤مؿم٧م سمٕمد اًمٜمٌل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؾمت٦م أؿمٝمر،...



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
)لحٞمح اًمٌخ٤مري، وم٤مًمتٛمس ُمّم٤محل٦م أ ي سمٙمر وُم٤ٌميٕمتف، ومل يٙمـ ي٤ٌميع شمٚمؽ إؿمٝمر...احلدي٨م. 

 (6. لحٞمح ُمًٚمؿ، رىمؿ:20رىمؿ:

ىم٤مل احل٤مومظ  يمام ؾمٌؼ، شمذيمر قمدة ُمّم٤مدر سمٞمٕم٦م قمكم ر ي ا هل قمٜمف قمغم اًمٗمقر،: اجلواب

وىمد متًؽ اًمراومْم٦م سمت٠مظمر قمكم قمـ سمٞمٕم٦م أ ي سمٙمر » اسمـ طمجر رمحف ا هل ذم ذح هذا احلدي٨م:

، وىمد  ، وذم هذا احلدي٨م ُم٤م يدومع ذم طمجتٝمؿ إمم أن ُم٤مشم٧م وم٤مـمٛم٦م وهذي٤مهنؿ ذم ذًمؽ ُمِمٝمقر

ح اسمـ طم٤ٌمن وهمػمه ُمـ طم دي٨م أ ي ؾمٕمٞمد اخلدري وهمػمه أن قمٚمٞم ٤م سم٤ميع أسم٤م سمٙمر ذم أول لح 

مل ي٤ٌميع قمكم أسم٤م سمٙمر طمتك ُم٤مشم٧م  :، وأُم٤م ُم٤م وىمع ذم ُمًٚمؿ قمـ اًمزهري أن رضمال ىم٤مل ًمف إُمر

وم٤مـمٛم٦م، ىم٤مل: ٓ وٓ أطمد ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ، وم٘مد وٕمٗمف اًمٌٞمٝم٘مل سم٠من اًمزهري مل يًٜمده، وأن 

همػمه سم٠مٟمف سم٤ميٕمف سمٞمٕم٦م صم٤مٟمٞم٦م ُم١ميمدة ًمألومم إلزاًم٦م ُم٤م  اًمرواي٦م اعمقلقًم٦م قمـ أ ي ؾمٕمٞمد ألح. ومجع

يم٤من وىمع سم٥ًٌم اعمػماث يمام شم٘مدم، وقمغم هذا ومٞمحٛمؾ ىمقل اًمزهري مل ي٤ٌميٕمف قمكم ذم شمٚمؽ إي٤مم 

وم٢من ذم اٟم٘مٓم٤مع ُمثٚمف قمـ ُمثٚمف ُم٤م يقهؿ ُمـ  ،قمغم إرادة اعمالزُم٦م ًمف واحلْمقر قمٜمده وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ

وسم٥ًٌم ذًمؽ  ،ًمرو٤م سمخالومتف وم٠مـمٚمؼ ُمـ أـمٚمؼ ذًمؽٓ يٕمرف سم٤مـمـ إُمر أٟمف سم٥ًٌم قمدم ا

 (/)ومتح اًم٤ٌمري  ش.أفمٝمر قمكم اعم٤ٌميٕم٦م اًمتل سمٕمد ُمقت وم٤مـمٛم٦م قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم إلزاًم٦م هذه اًمِمٌٝم٦م

ؾمٕمٞمد اخلدرى رى ا هل قمٜمف ىم٤مل:... صمؿ أظمذ زيد سمـ صم٤مسم٧م سمٞمد أسمك سمٙمر وم٘م٤مل  وقمـ أ ي

رى ا هل قمٜمف قمغم اعمٜمؼم ٟمٔمر رم وضمقه  هذا ل٤مطمٌٙمؿ وم٤ٌميٕمقه، صمؿ اٟمٓمٚم٘مقا، ومٚمام ىمٕمد أسمق سمٙمر

اًم٘مقم ومٚمؿ ير قمٚمٞم٤م ر ي ا هل قمٜمف، وم٠ًمل قمٜمف وم٘م٤مم ٟم٤مس ُمـ إٟمّم٤مر وم٠مشمقا سمف، وم٘م٤مل أسمق سمٙمر 

رى ا هل قمٜمف: اسمـ قمؿ رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وظمتٜمف أردت أن شمِمؼ قمّم٤م اعمًٚمٛملم. 

 (/6ًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل )اوم٤ٌميٕمف. احلدي٨م.  ،وم٘م٤مل: ٓ شمثري٥م ي٤م ظمٚمٞمٗم٦م رؾمقل ا هل

ىم٤مل أسمق » صمؿ طمٙمك قمـ ؿمٞمخف أ ي قمكم احل٤مومظ ىمقًمف: ،ؾم٤مق اإلُم٤مم اًمٌٞمٝم٘مل هذه اًمرواي٦م

احل٤مومظ: ؾمٛمٕم٧م حمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ ظمزيٛم٦م ي٘مقل: ضم٤مءين ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج وم٠ًمًمٜمل  قمكم

قمـ هذا احلدي٨م ومٙمتٌتف ًمف ذم رىمٕم٦م وىمرأت قمٚمٞمف، وم٘م٤مل: هذا طمدي٨م يًقي سمدٟم٦م، وم٘مٚم٧م: 

 (/6)اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل ش. قي سمدٟم٦م؛ سمؾ هق يًقي سمدرةيً

قمـ اًمزهري هذه  «لحٞمحف»يدل هذا احلدي٨م قمغم أن اإلُم٤مم ُمًٚمام وإن روى ذم 

)واٟمٔمر: شمٙمٚمٛم٦م ومتح . ورضمحف قمغم رواي٦م اًمزهري وًمٙمٜمف اهمتٜمؿ طمدي٨م أ ي ؾمٕمٞمد اخلدري، اًمرواي٦م،

 (/60اعمٚمٝمؿ 



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ذم ىمٕمقد قمكم  يوىمقل اًمزهر» :«اًمًٜمـ اًمٙمؼمى»ـ ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌٞمٝم٘مل ذم ُمقوع آظمر ُمو

قمـ سمٞمٕم٦م أ ي سمٙمر ر ي ا هل قمٜمف طمتك شمقومٞم٧م وم٤مـمٛم٦م ر ي ا هل قمٜمٝم٤م ُمٜم٘مٓمع، وطمدي٨م أ ي ؾمٕمٞمد 

ر ي ا هل قمٜمف ذم ُم٤ٌميٕمتف إي٤مه طملم سمقيع سمٞمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م سمٕمد اًمً٘مٞمٗم٦م ألح. وًمٕمؾ اًمزهري أراد 

)اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل ش. ُمف سمقاضم٤ٌمهت٤م. وا هل أقمٚمؿىمٕمقده قمٜمٝم٤م سمٕمد اًمٌٞمٕم٦م صمؿ هنقوف إًمٞمٝم٤م صم٤مٟمًٞم٤م وىمٞم٤م

/00) 

أن قمٚمٞم٤م مل ي٤ٌميع أسم٤م سمٙمر ؾمت٦م أؿمٝمر  يواًمذي رو» :«آقمت٘م٤مد»ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌٞمٝم٘مل ذم و

وم٠مدرضمف سمٕمض اًمرواة ذم احلدي٨م ذم ىمّم٦م  ،إٟمام هق ُمـ ىمقل اًمزهري ،ًمٞمس ُمـ ىمقل قم٤مئِم٦م

ه ُمٗمّمال وضمٕمٚمف ُمـ ىمقل اًمزهري وم٤مـمٛم٦م ر ي ا هل قمٜمٝمؿ، وطمٗمٔمف ُمٕمٛمر سمـ راؿمد ومروا

ُمٜم٘مٓمًٕم٤م ُمـ احلدي٨م. وىمد رويٜم٤م ذم احلدي٨م اعمقلقل، قمـ أ ي ؾمٕمٞمد اخلدري وُمـ شم٤مسمٕمف ُمـ 

أهؾ اعمٖم٤مزي أن قمٚمٞم٤م سم٤ميٕمف ذم سمٞمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمتل ضمرت ذم اًمً٘مٞمٗم٦م، ويتٛمؾ أن قمٚمٞم٤م سم٤ميٕمف سمٞمٕم٦م 

٤مـمٛم٦م وأ ي سمٙمر يمالم اًمٕم٤مُم٦م، يمام رويٜم٤م ذم طمدي٨م أ ي ؾمٕمٞمد اخلدري وهمػمه صمؿ ؿمجر سملم وم

سم٥ًٌم اعمػماث إذ مل شمًٛمع ُمـ رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم سم٤مب اعمػماث ُم٤م ؾمٛمٕمف أسمق 

سمٙمر وهمػمه ومٙم٤مٟم٧م ُمٕمذورة ومٞمام ـمٚمٌتف، ويم٤من أسمقسمٙمر ُمٕمذورا ومٞمام ُمٜمع، ومتخٚمػ قمكم قمـ 

هري، وٓ طمْمقر أ ي سمٙمر طمتك شمقومٞم٧م، صمؿ يم٤من ُمٜمف دمديد اًمٌٞمٕم٦م واًم٘مٞم٤مم سمقاضم٤ٌمهت٤م يمام ىم٤مل اًمز

جيقز أن يٙمقن ىمٕمقد قمكم ذم سمٞمتف قمغم وضمف اًمٙمراهٞم٦م إلُم٤مرشمف، ومٗمل رواي٦م اًمزهري: أٟمف سم٤ميٕمف 

 ، سم٤مب اضمتامع اعمًٚمٛملم قمغم سمٞمٕم٦م أ ي سمٙمر( 2)آقمت٘م٤مد ًمٚمٌٞمٝم٘مل، ص ش.سمٕمد وقمٔمؿ طم٘مف

ورد ذم شمرمج٦م اًمزهري أٟمف يم٤من يدرج ذم اًمرواي٦م اًمٓمقيٚم٦م يمالَُمف قمغم  ىم٤مل هِم٤مم سمـ قمروة:

وم٠مدرضمف ذم  ذطمف هل٤م، ويٌدو أٟمف ضمزء ُمـ اًمرواي٦م، ومًٛمع اًمزهري هذا اًمٙمالم ُمـ أطمد، أٟمف

يم٤من اًمزهري يٗمن » ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد رمحف ا هل: ومٝمق ُمـ ىمٌٞمؾ ُمدرج اًمراوي، اًمرواي٦م،

ومٙم٤من سمٕمض أىمراٟمف رسمام ي٘مقل ًمف: اومّمؾ يمالُمؽ  ،إطم٤مدي٨م يمثػما ورسمام أؾم٘مط أداة اًمتٗمًػم

. وومتح اعمٖمٞم٨م 2/2ٓسمـ طمجر  ،)اًمٜمٙم٧م قمغم يمت٤مب اسمـ اًمّمالح ش. هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُمـ يمالم اًمٜمٌل لغم ا

6/0) 

ي٤م أسم٤م سمٙمر! إذا طمدصم٧م اًمٜم٤مس »ىم٤مل رسمٞمٕم٦م ٓسمـ ؿمٝم٤مب: » وىم٤مل اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي:

، وإذا طمدصم٧م اًمٜم٤مس سمٌمء ُمـ اًمًٜم٦م وم٠مظمؼمهؿ أٟمف ؾمٜم٦م ٓ ئمٜمقن  سمرأيؽ وم٠مظمؼمهؿ أٟمف رأيؽ

 ، شمٜمٌٞمف اًمٗم٘مٞمف قمغم ُمراشم٥م ألح٤مسمف(62/2٘مف )اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم .شأٟمف رأيؽ

إٟم٤م ٟمرى أسم٤م » وىم٤مل قمكم ر ي ا هل قمٜمف ذم طمدي٨م آظمر قمـ أ ي سمٙمر اًمّمديؼ ر ي ا هل قمٜمف:



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
سمٙمر أطمؼ اًمٜم٤مس هب٤م سمٕمد رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، إٟمف ًمّم٤مطم٥م اًمٖم٤مر، وصم٤مين اصمٜملم، وإٟم٤م 

ش. ٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مًمّمالة سم٤مًمٜم٤مس وهق طملًمٜمٕمٚمؿ سمنمومف ويمؼمه، وًم٘مد أُمره رؾمقل ا هل لغم ا هل قم

، وىم٤مل احل٤ميمؿ: لحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم. وواوم٘مف اًمذهٌل. وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم ذم  اًمٌداي٦م 22)اعمًتدرك ًمٚمح٤ميمؿ، رىمؿ:

 : إؾمٜم٤مده ضمٞمد(/20واًمٜمٝم٤مي٦م 

ومٝمذه اًمرواي٤مت شمدل » شم٘مل طمٗمٔمف ا هل سمٕمد أن ؾم٤مق هذه اًمرواي٦م وأُمث٤مهل٤م: حمٛمد ىم٤مل اعمٗمتل

٤م ر ي ا هل قمٜمف مل ي١مظمر اًمٌٞمٕم٦م إمم ؾمت٦م أؿمٝمر، واًمذي يرى أٟمف ر ي ا هل قمٜمف إٟمام  أن قمٚمٞم  قمغم

 إُم٤م حلٗمظ اًم٘مرآن، أو ٟٓم٘م٤ٌموف اًمٞمًػم ذم أٟمف مل يدع قمٜمد اعمِم٤مورة، )واًمٕمذر ٕ ي شم٠مظمر ىمٚمٞماًل 

وًمٙمٜمف سم٤ميع اًمّمديؼ ر ي  ،سمٙمر وقمٛمر ر ي ا هل قمٜمٝمام ذم ذًمؽ أن إُمر يم٤من أقمجؾ ُمـ ذًمؽ(

 هل قمٜمف ذم ظمالل يقم أو يقُملم. وإن طمدي٨م أ ي ؾمٕمٞمد اخلدري قمٜمد اًمٌٞمٝم٘مل وهمػمه، وإسمراهٞمؿ ا

سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف قمٜمد احل٤ميمؿ أىمقى إطم٤مدي٨م إؾمٜم٤مًدا، وطمدي٨م أ ي ؾمٕمٞمد ُمقلقل، 

ومػمضمح قمغم ُمرؾمؾ اًمزهري ذم اًم٤ٌمب، ويٛمٙمـ أن يٙمقن قمكم ر ي ا هل قمٜمف ضمدد سمٞمٕمتف سمٕمد 

ال ؾمت٦م أؿمٝمر، وا هل ؾم٤ٌمب، ومتقهؿ سمذًمؽ سمٕمْمٝمؿ أٟمف مل ي٤ٌميع ـمقؾمت٦م أؿمٝمر ًم٥ًٌم ُمـ إ

 ، سم٤مب ُم٤ٌميٕم٦م قمكمِّ أسم٤م سمٙمر(/60)شمٙمٛمٚم٦م ومتح اعمٚمٝمؿ ش. أقمٚمؿ سم٤مًمّمقاب ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

وىم٤مل قمكم واًمزسمػم: ُم٤م همْمٌٜم٤م إٓ » ؾم٤مق قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م رواي٦م قمكم ر ي ا هل قمٜمف ذم يمتٌٝمؿ،

ٜم٤مس هب٤م، إٟمف ًمّم٤مطم٥م اًمٖم٤مر، وصم٤مين اصمٜملم، وإٟم٤م ًمٜمٕمرف ًمف ذم اعمِمقرة، وإٟم٤م ًمٜمرى أسم٤م سمٙمر أطمؼ اًم

ًمٚمجقهري  ،)اًمً٘مٞمٗم٦م وومدك. شؾمٜمف، وًم٘مد أُمره رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وآًمف سم٤مًمّمالة وهق طمل

، ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمر ي، سمػموت. /ًمٕمٌد احلًلم أمحد إُمٞمٜمل اًمٜمجٗمل  ،، ط: ذيم٦م اًمٙمتٌل، سمػموت. اًمٖمدير6/( 2)م:

 ، ط: دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م، قمٞمًك اًم٤ٌم ي(. /0، و6/2ٓسمـ أ ي احلديد  ،اًمراسمٕم٦م. ذح هن٩م اًمٌالهم٦ماًمٓمٌٕم٦م 

يمام طمٙمك اًمٓمؼمد قمـ حمٛمد اًم٤ٌمىمر أن قمٚمٞم٤م ر ي ا هل قمٜمف يم٤من يٕمؽمف سمخالوم٦م أ ي سمٙمر 

٦م، ىم٤مل: ومٚمام وردت اًمٙمت٥م قمغم أؾم٤مُم٦م اٟمٍمف سمٛمـ ُمٕمف طمتك دظمؾ اعمديٜم» وسم٤ميٕمف: وإُم٤مرشمف،

سمٙمر اٟمٓمٚمؼ إمم قمكم سمـ أ ي ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمًالم وم٘م٤مل ًمف: ُم٤مهذا ؟  ٚمام رأى اضمتامع اخلٚمؼ قمغم أ يوم

 )آطمت٤مج ًمٚمٓمؼمدش. ىم٤مل ًمف قمكم: هذا ُم٤م شمرى. ىم٤مل ًمف أؾم٤مُم٦م: ومٝمؾ سم٤ميٕمتف؟ وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ ي٤م أؾم٤مُم٦م

6/26)ط: ُمٓم٤مسمع اًمٜمٕمامن اًمٜمجػ إذف ، 

ٚمؼ إمم واٟمٓم  قمٜمف أسم٤م سمٙمر ر ي ا هل قمٜمف،َؿ ملْ ي٤ٌميع ؾمٕمد سمـ قم٤ٌمدة ر ي ا هلـًمِ إيراد: 

وُمـ اعمٝم٤مضمريـ أُمػم، وىمد اشمٗمؼ اًمّمح٤مسم٦م يمٚمٝمؿ قمغم  ،أُمػم -إٟمّم٤مر- ُمٜم٤م ىم٤مل:اًمِم٤مم، و

 سمٞمٕمتف؟



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
أٟمف سم٤ميٕمف ذم  «اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م» ذيمر اسمـ يمثػم رمحف ا هل ذم يّمح أٟمف مل ي٤ٌميع، ٓ اجلواب:

ىم٤مل اسمـ  وم٤مٟمٓمٚمؼ إمم اًمِم٤مم ذم أول إُمر. ي،ويم٤من يٜمدم قمغم ُم٤م لدر ُمٜمف ُمـ اًمرأ أول إُمر،

قمـ أ ي  ؛...وىمد اشمٗمؼ اًمّمح٤مسم٦م ر ي ا هل قمٜمٝمؿ قمغم سمٞمٕم٦م اًمّمديؼ ذم ذًمؽ اًمقىم٧م»يمثػم: 

ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل: ىمٌض رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واضمتٛمع اًمٜم٤مس ذم دار ؾمٕمد سمـ 

ٛمقن أٟم٤م أٟمّم٤مر رؾمقل ا هل قم٤ٌمدة، وومٞمٝمؿ أسمق سمٙمر وقمٛمر ىم٤مل: وم٘م٤مم ظمٓمٞم٥م إٟمّم٤مر وم٘م٤مل: أشمٕمٚم

لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٜمحـ أٟمّم٤مر ظمٚمٞمٗمتف يمام يمٜم٤م أٟمّم٤مره، ىم٤مل: وم٘م٤مم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وم٘م٤مل: 

لدق ىم٤مئٚمٙمؿ وًمق ىمٚمتؿ همػم هذا مل ٟم٤ٌميٕمٙمؿ وم٠مظمذ سمٞمد أ ي سمٙمر وىم٤مل: هذا ل٤مطمٌٙمؿ وم٤ٌميٕمقه، 

 (/06)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  ش.وم٤ٌميٕمف قمٛمر، وسم٤ميٕمف اعمٝم٤مضمرون وإٟمّم٤مر

ـ محٞمد سمـ قمٌد اًمرمحـ، ىم٤مل: شمقذم رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأسمق سمٙمر ذم وقم

ـم٤مئٗم٦م ُمـ اعمديٜم٦م...، ىم٤مل: وم٤مٟمٓمٚمؼ أسمق سمٙمر وقمٛمر يت٘م٤مودان طمتك أشمقهؿ، ومتٙمٚمؿ أسمق سمٙمر...، 

ىمريش »أن رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل، وأٟم٧م ىم٤مقمد:  !وىم٤مل:... وًم٘مد قمٚمٛم٧م ي٤م ؾمٕمد

ىم٤مل: وم٘م٤مل ًمف ؾمٕمد: ش.  اًمٜم٤مس شمٌع ًمؼمهؿ، ووم٤مضمرهؿ شمٌع ًمٗم٤مضمرهؿوٓة هذا إُمر، ومؼم

، وىم٤مل اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط ذم شمٕمٚمٞم٘مف: 6)ُمًٜمد أمحد، رىمؿ:ش. لدىم٧م، ٟمحـ اًمقزراء، وأٟمتؿ إُمراء

 لحٞمح ًمٖمػمه، رضم٤مًمف صم٘م٤مت رضم٤مل اًمِمٞمخلم، وهق ُمرؾمؾ(.

 :بتحريق بقت فاضؿة ريض اهلل عـفا؟عؿر ريض اهلل عـه  هم   هل

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ سمنم ٟم٤م قمٌٞمد ا هل سمـ قمٛمر طمدصمٜم٤م زيد سمـ أؾمٚمؿ قمـ أسمٞمف ىم٤مل اسمـ أ ي ؿمٞم٦ٌم: 

طملم سمقيع ٕ ي سمٙمر سمٕمد رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من قمكم واًمزسمػم يدظمالن  أؾمٚمؿ أٟمف:

قمغم وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومٞمِم٤موروهن٤م ويردمٕمقن ذم أُمرهؿ. ومٚمام سمٚمغ 

ي٤م سمٜم٧م رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف »ر سمـ اخلٓم٤مب، ظمرج طمتك دظمؾ قمغم وم٤مـمٛم٦م وم٘م٤مل: ذًمؽ قمٛم

وؾمٚمؿ، وا هل ُم٤م ُمـ أطمٍد أطم٥مُّ إًمٞمٜم٤م ُمـ أسمٞمِؽ، وُم٤م ُمـ أطمٌد أطَم٥مُّ إًمٞمٜم٤م سمٕمد أسمٞمؽ ُمٜمِؽ. وأيؿ 

ومٚمام ش. أن أُمرهتؿ أن يرق قمٚمٞمٝمؿ اًمٌٞم٧م -إن اضمتٛمع ه١مٓء اًمٜمٗمر قمٜمدك-ا هل، ُم٤م ذاك سمامٟمٕمل 

شمٕمٚمٛمقن أن قمٛمر ىمد ضم٤مءين. وىمد طمٚمػ سم٤م هل ًمئـ قمدشمؿ »ضم٤مؤوه٤م، وم٘م٤مًم٧م:  ظمرج قمٛمر،

ًمٞمحرىمـ قمٚمٞمٙمؿ اًمٌٞم٧م. وأيؿ ا هل ًمٞمٛمْملم عم٤م طمٚمػ قمٚمٞمف. وم٤مٟمٍمومقا راؿمديـ. ومروا رأيٙمؿ وٓ 

 وم٤مٟمٍمومقا قمٜمٝم٤م ومٚمؿ يرضمٕمقا إًمٞمٝم٤م طمتك سم٤ميٕمقا ٕ ي سمٙمر.ش. شمرضمٕمقا إزم



َ قيدةَ الع َ شرحَ    0   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
اإلؾمٜم٤مد؛ وإؾمٜم٤مده٤م إمم أؾمٚمؿ ُمقمم ( هبذا اًمٚمٗمظ و200رواه٤م اسمـ أ ي ؿمٞم٦ٌم سمرىمؿ )

٦م؛ وهق أن أؾمٚمؿ ُمقمم قمٛمر مل يٙمـ ؿم٤مهًدا شمٚمؽ ًمف قِمٚم   إٓ أن  قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب لحٞمح؛ 

احل٤مدصم٦م؛ وم٘مد ىم٤مل حمٛمد سمـ إؾمح٤مق: سمٕم٨م أسمق سمٙمر قمٛمر ؾمٜم٦م إطمدى قمنمة، وم٠مىم٤مم ًمٚمٜم٤مس احل٩م، 

 .(0/2) ٚمؿذم شمرمج٦م أؾم «هتذي٥م اًمٙمامل»واسمت٤مع ومٞمٝم٤م أؾمٚمؿ ُمقٓه. ذيمره اعمزي ذم 

 ومل يٍمح سمًامقمف هذه اًمقاىمٕم٦م قمٛمـ طميه٤م، ومال ٟمدي ممـ ؾمٛمٕمٝم٤م.

وُمٕمٚمقم أن اًمٜمٌل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ شمقذم ذم رسمٞمع إول، ومل ي٩م قمٛمر سم٤مًمٜم٤مس إٓ ذم 

ـ أظمذ وقمغم هذا ومال ُيٕمَٚمؿ قمٛم   أؿمٝمر ُمـ ووم٤مة اًمٜمٌل. ذي احلج٦م ُمـ ذًمؽ اًمٕم٤مم؛ أي: سمٕمد 

مم أقمٚمؿ.هذه اًمرواي٦م، وا هل شمٕم٤م
وىمد ضم٤مءت ىمّم٦م سمٞمٕم٦م قمكم أسم٤م سمٙمر ر ي ا هل قمٜمٝمام قمغم اًمٗمقر ذم قمدة رواي٤مت ذيمرٟم٤مه٤م 

هؾ سم٤ميع قمكم ر ي ا هل قمٜمف أسم٤م سمٙمر ر ي ا هل قمٜمف قمغم اًمٗمقر، أم »ىمٌؾ لٗمح٤مت حت٧م قمٜمقان: 

، ومل يذيمر ذم واطمد ُمٜمٝم٤م ُمْمٛمقن اًم٘مّم٦م اًمتل رواه٤م أؾمٚمؿ، ومٕمٚمؿ ُمٜمف أن «سمٕمد ؾمت٦م أؿمٝمر؟

 ؿ ُمتٜمف ُمٜمٙمر. رواي٦م أؾمٚم

وىمد اشمٗمؼ اًمّمح٤مسم٦م ر ي ا هل قمٜمٝمؿ قمغم سمٞمٕم٦م اًمّمديؼ ذم ذًمؽ » اسمـ يمثػم:احل٤مومظ ىم٤مل 

 .(/06 - 02اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ) .«اًمقىم٧م طمتك قمكم سمـ أ ي ـم٤مًم٥م واًمزسمػم سمـ اًمٕمقام ر ي ا هل قمٜمٝمام

هذا » :ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مجواؾمتدل اسمـ يمثػم قمغم ذًمؽ سمحدي٨م لحٞمح، ىم٤مل قمٜمف اإلُم٤مم 

وهذا إؾمٜم٤مد ». وىم٤مل اسمـ يمثػم: «سمؾ هذا يًقي سمدرة» ، وم٘م٤مل اسمـ ظمزيٛم٦م:«دي٨م ي٤ًموي سمدٟم٦مطم

ُمـ طمدي٨م أ ي ٟمية اعمٜمذر سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ىمٓمٕم٦م قمـ أ ي ؾمٕمٞمد ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ  لحٞمح حمٗمقظ

 ، ط: دار اًمٗمٙمر، سمػموت(./02)ًمٚمتٗمّمٞمؾ راضمع: اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م .« سمـ ؾمٜم٤من اعمٜمذري

 ة ريض اهلل عـه ضعقػة: رواية مؼتل شعد بن عباد

وىم٤مًمقا ومٞمف ُمـ إسمٞم٤مت ُم٤م  اؿمتٝمر قمـ ؾمٕمد سمـ قم٤ٌمدة ر ي ا هل قمٜمف أن اجلـ ىمتٚمقه،

 رِوَي:

 ىمتٚمٜم٤م ؾمٞمد اخلزرج ؾمٕمد سمـ قم٤ٌمدة ٟمحـ 

 

۞ 
 ومٚمؿ   ختط  وم١ماده و رُمٞمٜم٤مه  سمًٝمٛملم

 

 . وإؾمٜم٤مده وٕمٞمػ(، رىمؿ:. اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين602. اعمًتدرك ًمٚمح٤ميمؿ، رىمؿ:206)ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق، رىمؿ:

ٜمف سمٕمْمٝمؿ ٟمٔمرً  إؾمٜم٤مد هذه اًم٘مّم٦م ُمرؾمؾ، ومٗمٞمف ٟمٔمر،  ً  ا إمم شمٕمدد ـمرىمف. وىمد طم



َ قيدةَ الع َ شرحَ    6   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 واجلواب عـفا:  ،ضعون الشقعة يف أيب بؽر ريض اهلل عـه

وأظمٓم٠م صم٤مٟمًٞم٤م أٟمف ٟمٙمح زوضم٦م  ( ىمتؾ ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد ر ي ا هل قمٜمف ُم٤مًمَؽ سمـ ٟمقيرة،6)

ومل يٕم٤مىم٥م أسمق سمٙمر  مل يٜمتٔمر ُميض قمدهت٤م، :أي اًمت٤مزم ُمـ ىمتٚمف، وذًمؽ ذم اًمٞمقم ُم٤مًمؽ سمـ ٟمقيرة،

 ظم٤مًمَد سمـ اًمقًمٞمد سمٌمء.

وىم٤مل: أٟم٤م  طمٙمك اسمـ ؾمٕمد قمـ أ ي ىمت٤مدة ر ي ا هل قمٜمف أن ُم٤مًمؽ سمـ ٟمقيرة رومض ارشمداده،

وؿمٝمد أسمق ىمت٤مدة وقمٌد ا هل سمـ قمٛمر ر ي ا هل قمٜمٝمؿ سم٢مؾمالم  ومل أسمدل شمٌديال ومٞمف، قمغم اإلؾمالم،

ورهمؿ ذًمؽ يمٚمف أُمر ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد ضار سمـ إزور إؾمدي سم٘متؾ ُم٤مًمؽ  يرة،ُم٤مًمؽ سمـ ٟمق

 (2، رىمؿ:/6 ٓسمـ ؾمٕمد ،)اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمی وومض ضار قمٜم٘مف. سمـ ٟمقيرة،

 اجلواب:

 ورصم٤مه قمغم ووم٤مشمف:  ُم٤مًمؽ سمـ ٟمقيرة أظمق ُمتٛمؿ سمـ ٟمقيرة، ويم٤من ُمتٛمؿ سمـ ٟمقيرة يٌف،

 ٦ٌَمً ويُمٜم ٤م يمٜمَْدَُم٤ميَنْ ضَمِذْيَٛم٦َم طِم٘مْ 

 

۞قم٤م هر طمت ی ىمٞمؾ ًمـ َيتَّمد   ُِمـ اًمد 

ىْمٜم٤م يَم٠َمينِّ و ُم٤مًمًِٙم٤م   ومٚمام  شَمَٗمر 

 

 ًمُِٓمقِل اضمتامع مل َٟم٧ٌِْم ًمٞمٚم٦ًم  ُمٕم٤م ۞

(/)شم٤مريخ اإلؾمالم ًمٚمذهٌل، قمٝمد اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ، ُم٘متؾ ُم٤مًمؽ سمـ ٟمقيرة،    

وىمد اقمؽمف  ؾمالم،ىمتؾ ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد ر ي ا هل قمٜمف ُم٤مًمَؽ سمـ ٟمقيرة ًمردشمف قمـ اإل

ومل ي٘متص أسمق سمٙمر ُمـ ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد ٕضمؾ اًم٘مرائـ قمغم ارشمداد ُم٤مًمؽ سمـ  سم٤مرشمداده أظمقه،

 ًم٘مد زال قمٜمٙمؿ اًمٕمٜم٧م. وىم٤مل: أٟمف أسمدى اًمٗمرح سمقوم٤مة اًمٜمٌل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ُمٜمٝم٤م: ٟمقيرة،

ا هل قمٚمٞمف يمام أٟمف ىم٤مل ذم اًمٜمٌل لغم  واٟمْمؿ ُم٤مًمؽ سمـ ٟمقيرة إمم ؾمج٤مح اًمتل ادقم٧م اًمٜمٌقة،

مم٤م يدل قمغم  ،«ٟمٌٞمٜم٤م»سمدٓ ُمـ  ،«رضمٚمٙمؿ»و ،«ل٤مطمٌٙمؿ» ، وأـمٚمؼ قمٚمٞمف«رضمؾ ُمٜم٤م» وؾمٚمؿ:

 ارشمداده،صمؿ إٟمف اؾمتٕمد ًم٘مت٤مل اًمّمح٤مسم٦م ر ي ا هل قمٜمف. 

وم٢من ذم آؾمتؼماء يمٗم٤مي٦م إذا  واًم٘مقل سم٠من ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد شمزوج اُمرأشمف ذم اًمٕمدة سم٤مـمؾ،

ر ي ا هل  صمؿ شمزوضمٝم٤م، قًمٞمد طمتك اٟمتٝم٧م قمدهت٤م،ورهمؿ ذًمؽ اٟمتٔمر ظم٤مًمد سمـ اًم صم٧ٌم آرشمداد،

 ․(2-20وخمتٍم اًمتحٗم٦م آصمٜمل قمنمي٦م، ص ؛6-206)اٟمٔمر: أهم٤مًمٞمط اعم١مرظملم قمٜمف و قمـ مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م.

ويم٤من ُمـ اًمذيـ ضم٤مَءهؿ ظم٤مًمُد سمـ اًمقًمٞمد ىمقم ُم٤مًمؽ سمـ ٟمقيرة، ويم٤مٟمقا ىمد ُمٜمٕمقا زيم٤مة »

دومٕمقه٤م أسمًدا ومج٤مءهؿ ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد، وم٘م٤مل هلؿ: أُمقاهلؿ مل يدومٕمقه٤م ٕ ي سمٙمر اًمّمديؼ، سمؾ مل ي

أيـ زيم٤مة إُمقال؟ ُم٤م ًمٙمؿ ومرىمتؿ سملم اًمّمالة واًمزيم٤مة؟ وم٘م٤مل ُم٤مًمؽ سمـ ٟمقيرة: إن هذا اعم٤مل يمٜم٤م 



َ قيدةَ الع َ شرحَ    2   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ومٚمام ُم٤مت ُم٤م سم٤مل أ ي سمٙمر، ومٖمْم٥م ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد وىم٤مل: أهق  ،ٟمدومٕمف ًمّم٤مطمٌٙمؿ ذم طمٞم٤مشمف

ب قمٜم٘مف. وىمٞمؾ: إن ُم٤مًمؽ سمـ ٟمقيرة ىمد ل٤مطمٌٜم٤م وًمٞمس سمّم٤مطمٌؽ، وم٠مُمر ضار سمـ إزور سمي

واٟمٔمر: اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  ․6)طم٘م٦ٌم ُمـ اًمت٤مريخ ًمٚمِمٞمخ قمثامن اخلٛمٞمس، صش.شم٤مسمع ؾمج٤مح اًمتل ادقم٧م اًمٜمٌقة

/2) 

 ٤م، ىم٤مل اسمـ ـم٤مووس اًمٕم٤ممل اًمِمٞمٕمل:وىمد ذيمر ارشمداَد ُم٤مًمؽ سمـ ٟمقيرة يمت٥م اًمِمٞمٕم٦م أيًْم 

ي٤مت، واضمتٛمٕمقا قمٚمی ُم٤مًم» )ومّمؾ اخلٓم٤مب ذم إصم٤ٌمت ش.ؽ سمـ ٟمقيرة اًمػمسمققملارشمدت سمٜمق متٞمؿ واًمز 

 (60حتريػ يمت٤مب رب إرسم٤مب، ص

 ةومٗمل إؾمٜم٤مده ُمـ اًمروا وأُم٤م ُم٤م رواه اسمـ ؾمٕمد ُمـ أن ُم٤مًمؽ سمـ ٟمقيرة رومض ارشمداده،

أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ قمٛمر ىم٤مل: » وإًمٞمؽ إؾمٜم٤مده: يت٩م سمف، ومال وُمتٝمؿ سم٤مًمٙمذب، جمٝمقل وُمؽموك،

ىمت٤مدة، قمـ أُمف، قمـ أسمٞمف، قمـ أ ي ىمت٤مدة ىم٤مل: يمٜم٤م ُمع ظم٤مًمد سمـ طمدصمٜمل يٞمك سمـ قمٌد ا هل سمـ أ ي 

 (2، رىمؿ: /6)اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمی ٓسمـ ؾمٕمد ش. اًمقًمٞمد...

٤م وأُمف :طمديدة سمٜم٧م ٟمْمٚم٦م سمـ قمٌد ا هل سمـ ظمراش أيًْم  يٞمك سمـ قمٌد ا هل جمٝمقل احل٤مل.

ر ذم حمٛمد سمـ وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمج ذم يمت٥م اًمرضم٤مل وهمػمه٤م، ٤ممل ٟمٕمثر قمغم شمرمجتٝم ،٦مجمٝمقًم

ُمٞمزان » وؾم٤مق اًمٕمالُم٦م اًمذهٌل ذم ،)شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م(ش.ُمع ؾمٕم٦م قمٚمٛمف كُمؽمو» اًمقاىمدي: قمٛمر

 يمذاب، قمـ سمٕمض اعمحدصملم شمقصمٞم٘مف، وقمـ قمدد ُمـ اعمحدصملم ىمقهلؿ سم٠مٟمف ُمؽموك، «آقمتدال

ىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ: هق يمذاب. وىم٤مل اًمٌخ٤مري وأسمق طم٤مشمؿ: ُمؽموك. وىم٤مل » وواوع احلدي٨م.

ؿ أيًْم٤م واًمٜم٤ًمئل: يْمع احلدي٨م. وىم٤مل اسمـ اعمديٜمل: اًمقاىمدي يْمع احلدي٨م. وىم٤مل أسمق طم٤مشم

 وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمذهٌل ذم آظمر شمرمج٦م اًمقاىمدي:. شاسمـ راهقيف: هق قمٜمدي ممـ يْمع احلدي٨م

 (/-)ُمٞمزان آقمتدالش. واؾمت٘مر اإلمج٤مع قمغم وهـ اًمقاىمدي»

أن يدومع إمم وم٤مـمٛم٦م ر ي  ك٤م سم٠مٟمف أسمًْم قمٜمف أي( يٕمؽمض اًمِمٞمٕم٦م قمغم أ ي سمٙمر ر ي ا هل 2)

قم٤مم،  (٥٥امنساء/ ) َّىل مل  يك ىك ُّٱُمع أن ىمقًمف شمٕم٤ممم: ا هل قمٜمٝم٤م طم٘مٝم٤م ُمـ ُمػماث أسمٞمٝم٤م،

وًمٙمٜمف اظمتٚمؼ  ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومٙم٤من جي٥م قمغم أ ي سمٙمر أن ي٘مًؿ ُمػماث رؾمقل ا هل لغم

 ش.ٓ ُٟمقرث ُم٤م شمريمٜم٤مه لدىم٦م» طمدي٨َم 

 اجلواب: 

 ًمألُم٦م.  ﴾ ىك ﴿اخلٓم٤مب ذم ىمقًمف:( اًمًٞم٤مق يِمػم إمم أن 6)



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 واًم٘م٤مشمؾ ُمـ إرث اعمًٚمؿ، ،يًتثٜمك اًمٙم٤مومر :أي ( هذا قم٤مم خمّمقص ُمٜمف اًمٌٕمض،2)

 يرصمٝمؿ ُمـ سمٕمدهؿ.  ومال يمذًمؽ يًتثٜمك ُمٜمف إٟمٌٞم٤مء سمٜم٤مء قمغم ظمؼم اًمقاطمد،و

( إذا يم٤من ُم٤م قمٜمدهؿ ُمـ اعم٤مل سمٛمٜمزًم٦م اًمّمدىم٦م واًمقىمػ  هل شمٕم٤ممم اٟمتٝم٧م ىمْمٞم٦م )

 قارث جيري ومٞمام ُيٛمٚمُؽ. وم٢من اًمت اًمتقارث،

وهمػممه٤م ذم يمت٥م احلدي٨م سم٢مؾمٜم٤مد لحٞمح  ،وىمد روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم لحٞمحٝمام

هذا  «ُمًٜمده»وروى اإلُم٤مم أمحد ذم  ش.ٓ ُٟمقرث ُم٤م شمريمٜم٤مه لدىم٦م»ىمقًمف لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

 ،وقمٛمر ،واًمزسمػم، وؾمٕمد ،وـمٚمح٦م قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف، احلدي٨م قمـ قمدد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م:

وُمًٜمد أمحد،  ؛6ولحٞمح ُمًٚمؿ، رىمؿ: ؛0ح اًمٌخ٤مري، رىمؿ:ٞم)لح  ي ا هل قمٜمٝمؿ أمجٕملم.وهمػمهؿ ر

 (62 ،رىمؿ:

 صمؿ إٟمف اؾمؽمى وم٤مـمٛم٦م ر ي ا هل قمٜمٝم٤م. جيري ومٞمٝم٤م اًمتقارث، ومال ٤م،ويم٤مٟم٧م ومدك وىمٗمً 

  ش.اقمتذر إًمٞمٝم٤م ويمٚمٛمٝم٤م ومروٞم٧م قمٜمف» ضم٤مء ذم ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد وهمػمه:

ضم٤مء أسمق سمٙمر »قمـ قم٤مُمر ىم٤مل:  ، سمـ ٟمٛمػم، طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾىم٤مل اسمـ ؾمٕمد: أظمؼمٟم٤م قمٌد ا هل

إمم وم٤مـمٛم٦م طملم ُمرو٧م وم٤مؾمت٠مذن، وم٘م٤مل قمكم: هذا أسمق سمٙمر قمغم اًم٤ٌمب وم٢من ؿمئ٧م أن شم٠مذين ًمف، 

ش. ىم٤مًم٧م: وذًمؽ أطم٥م إًمٞمؽ؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ومدظمؾ قمٚمٞمٝم٤م واقمتذر إًمٞمٝم٤م ويمٚمٛمٝم٤م ومروٞم٧م قمٜمف

؛ وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء /2؛ واًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م 6/6ي٤مض اًمٜمية ، ط: دار ل٤مدر؛ واًمر/2)اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ٓسمـ ؾمٕمد 

2/62( ىم٤مل اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط ذم شمٕمٚمٞم٘مف: وإؾمٜم٤مده لحٞمح، ًمٙمٜمف ُمرؾمؾ. وىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمٗمتح ./6 وهق وإن :)

 يم٤من ُمرؾمال وم٢مؾمٜم٤مده إمم اًمِمٕمٌل لحٞمح(

ورصم٦م إٟمٌٞم٤مء، وذًمؽ أن  إن  اًمٕمٚمامء» قمـ ضمٕمٗمراًمّم٤مدق: «اًمٙم٤مذم» وطمٙمك اًمٙمٚمٞمٜمل ذم

إٟمٌٞم٤مء مل يقرصمقا درمًه٤م وٓ ديٜم٤مًرا، وإّٟمام ورصمقا إطم٤مدي٨م ُِمـ أطم٤مديثٝمؿ، ومٛمـ أظمذ سمٌمء ُمٜمٝم٤م 

 (6/6ٕ ي ضمٕمٗمر اًمٙمٚمٞمٜمل   )اًمٙم٤مذمش. وم٘مد أظمذ طمًٔم٤م واومًرا

ٓ ذم  ،اًمقراصم٦م ذم اًمٕمٚمؿ واًمٜمٌّقة: (٪٥انلىل/ ) َُّّ َّ ٍّ ٱُّٱواعمراد سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:

ؾمٚمٞمامن ُمع أٟمف يم٤من ًمداود أوٓد آظمرون همػم ؾمٚمٞمامن يمام  ٙمٞمػ ىمٍم اًمقراصم٦م قمغموموإٓ  اعم٤مل،

  ٟمص قمٚمٞمف اًمتقراة.

 يب ىب  نب مب ٱُّٱا وىم٤مل:اًمًالم ـمٚم٥م ُمـ ا هل شمٕم٤ممم وًمدً وىمس قمٚمٞمف أن زيمري٤م قمٚمٞمف 

وإٓ يمٞمػ يٙمقن أوٓده ورصم٦م عم٤مل آل يٕم٘مقب  واعمراد سمف اًمقراصم٦م ذم اًمٕمٚمؿ،، (٪مريه/ ) َّرت

  يمٚمٝمؿ؟



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
( مل خيرج ُمع ضمٞمش أؾم٤مُم٦م؟ )( يٕمؽمض اًمِمٞمٕم٦م سم٠من أسم٤م سمٙمر )ر ي ا هل قمٜمف 

لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اؾمتخٚمٗمف ذم اإلُم٤مُم٦م وهمػمه٤م ُمـ  طمٞم٨م إن اًمٜمٌل اجلواب:

 وم٘مد ظُمص  ُمـ اخلروج ُمٕمف.  ،اًمِم١مون

 خمتٍم اًمتحٗم٦م آصمٜمل)راضمع: .ُمٗمّماًل  «اًمتحٗم٦م آصمٜمل قمنمي٦م» أضم٤مب قمٜمف اًمِم٤مه قمٌد اًمٕمزيز ذم

 رمح٤مء سمٞمٜمٝمؿ ًمٚمِمٞمخ حمٛمد ٟم٤مومع( و ؛-62ص  ؛ وإرؿم٤مد اًمِمٞمٕم٦م ًمٚمِمٞمخ حمٛمد هومراز لٗمدر،2قمنمي٦م، ص

 :كافرريض اهلل عـه  الصديق مـؽر خالفة أيب بؽر

٤م قمغم همػمه ومٝمق ُمٌتدع، وإن أٟمٙمر ظمالوم٦م اًمراوميض إن ومْمؾ قمٚمٞم  »ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ ٟمجٞمؿ: 

ط: دار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل. وُمثٚمف ذم جمٛمع إهنر ذح ُمٚمت٘مك إسمحر  ،0/6)اًمٌحر اًمرائؼ  .«اًمّمديؼ ومٝمق يم٤مومر

6/60.)ًمِمٞمخ زاده، اعمٕمروف سمداُم٤مد أومٜمدي، ط: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمر ي ، 

)طم٤مؿمٞم٦م اًمٓمحٓم٤موي قمغم ُمراىمل اًمٗمالح، .«وإن أٟمٙمر ظمالوم٦م اًمّمديؼ يمٗمر»وىم٤مل اًمٓمحٓم٤موي: 

 ، ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت(.0ص

ُمـ أٟمٙمر إُم٤مُم٦م أ ي سمٙمر اًمّمديؼ ر ي ا هل قمٜمف، ومٝمق يم٤مومر، وقمغم »: «ى اهلٜمدي٦ماًمٗمت٤مو»وذم 

ىمقل سمٕمْمٝمؿ هق ُمٌتدع وًمٞمس سمٙم٤مومر، واًمّمحٞمح أٟمف يم٤مومر، ويمذًمؽ ُمـ أٟمٙمر ظمالوم٦م قمٛمر 

، ط: دار اًمٗمٙمر. وُمثٚمف ذم سمري٘م٦م 2/2)اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م . «يمذا ذم اًمٔمٝمػمي٦م ،ر ي ا هل قمٜمف ذم ألح إىمقال

 هـ(.66ح ـمري٘م٦م حمٛمدي٦م، ٕ ي ؾمٕمٞمد اخل٤مدُمل احلٜمٗمل، م: حمٛمقدي٦م ذم ذ

ُمذه٥م أ ي طمٜمٞمٗم٦م ر ي ا هل قمٜمف أن ُمـ أٟمٙمر »وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل: 

 .اًمّمحٞمح أٟمف يم٤مومر :وىم٤مل ،ظمالوم٦م اًمّمديؼ أو قمٛمر ومٝمق يم٤مومر قمغم ظمالف طمٙم٤مه سمٕمْمٝمؿ

عمحٛمد  «إلؾ»و ،«وى اًمٔمٝمػمي٦ماًمٗمت٤م»و ،ًمٚمنوضمل «اًمٖم٤مي٦م»ذم  :واعم٤ًمًم٦م ُمذيمقرة ذم يمتٌٝمؿ

، ط: ُم١مؾم٦ًم 6/6)اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م قمغم أهؾ اًمرومض واًمْمالل واًمزٟمدىم٦م  .«اًمٗمت٤موى اًمٌديٕمٞم٦م»وذم  ،سمـ احلًـ

 اًمرؾم٤مًم٦م، ًمٌٜم٤من(.

طمٜمٞمٗم٦م رمحف ا هل أن ُمـ أٟمٙمر ظمالوم٦م اًمّمديؼ  ُمذه٥م أ ي» :وىم٤مل شم٘مل اًمديـ اعم٘مريزي

ويمذًمؽ ُمـ أٟمٙمر ظمالوم٦م قمٛمر رى ا هل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ا هل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم قمٜمف، ومٝمق يم٤مومر،  ر ي

قمٜمف، وُمٜمٝمؿ ُمـ مل يؽ ذم ذًمؽ ظمالوًم٤م، وُمٜمٝمؿ ُمـ ذيمر ذم ذًمؽ ظمالوًم٤م، وىم٤مل: اًمّمحٞمح أٟمف 

عمحٛمد  «إلؾ»، وذم «اًمٗمت٤موى اًمٓمٝمػمي٦م»ًمٚمنوضمك، وذم  «اًمٖم٤مي٦م»يم٤مومر. واعم٠ًمًم٦م ُمذيمقرة ذم 

 ؛ـ إُم٤مُمٝمؿ أ ي طمٜمٞمٗم٦م، وهق أقمٚمؿ سم٤مًمرواومضواًمٔم٤مهر أهنؿ أظمذوا ذًمؽ قم .سمـ احلًـ رمحف ا هل
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)إُمت٤مع إؾمامع سمام ًمٚمٜمٌل ُمـ إطمقال وإُمقال واحلٗمدة واعمت٤مع، ٕ ي اًمٕم٤ٌمس . «ٕٟمف يمقذم، واًمٙمقوم٦م ُمٜمٌع اًمرواومض

 هـ(، ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت(.شم٘مل اًمديـ اعم٘مريزي )م: 

ٞمح٦م، يدل فم٤مهره٤م قمغم أٟمف وىمد ضم٤مء ذم اًمًٜم٦م أطم٤مدي٨م لح»وىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل: 

اخلٚمٞمٗم٦م سمٕمده، وىمد اٟمٕم٘مد اإلمج٤مع قمغم ذًمؽ ومل يٌؼ ُمٜمٝمؿ خم٤مًمػ. واًم٘م٤مدح ذم ظمالومتف ُم٘مٓمقع 

، 0)شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل، اًمتقسم٦م: .«سمخٓمئف وشمٗمًٞم٘مف. وهؾ يٙمٗمر أم ٓ، خيتٚمػ ومٞمف، وإفمٝمر شمٙمٗمػمه

/6)ط: دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م، اًم٘م٤مهرة ،.

٤م قمغم اًمثالصم٦م ومٛمٌتدع، وإن أٟمٙمر ظمالوم٦م اًمّمديؼ ُمـ ومْمؾ قمٚمٞم  »: اسمـ اهلامم اًمٕمالُم٦م وىم٤مل

، ط: دار اًمٗمٙمر. وُمثٚمف ذم شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ، 0/6)ومتح اًم٘مدير . «أو قمٛمر ر ي ا هل قمٜمٝمام ومٝمق يم٤مومر

 ، ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت(./6ًمٚمزيٚمٕمل 

وُمـ أٟمٙمر ظمالوم٦م اًمّمديؼ أو  وذم اًمٗمتح قمـ اخلالل٦م:»وىم٤مل اسمـ قم٤مسمديـ اًمِم٤مُمل: 

)رد  .«وًمٕمؾ اعمراد إٟمٙم٤مر اؾمتح٘م٤مىمٝمام اخلالوم٦م، ومٝمق خم٤مًمػ إلمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م ،قمٛمر ومٝمق يم٤مومر اهـ

، ط: دار اًمٗمٙمر، سمػموت(.6/6اعمحت٤مر 

ىمٚم٧م: وإيمثر قمغم شمٙمٗمػم ُمٜمٙمر ظمالوم٦م »وىم٤مل اًمٕمالُم٦م حمٛمد أٟمقر ؿم٤مه اًمٙمِمٛمػمي:  

وذطمٝم٤م: ولحح شمٙمٗمػم ٟمٙمػم ظمالوم٦م اًمٕمتٞمؼ  «ًمقه٤ٌمٟمٞم٦ما»قمـ  «اًمدر اعمٜمت٘مك» اًمِمٞمخلم، وذم

أٟمف سح سمف حمٛمد سمـ احلًـ رمحف  «ؼاًمّمقاقم»و «اخلالل٦م»وذم اًمٗم٤مروق ذاك إفمٝمر، سمؾ ذم 

 «رد اعمحت٤مر»، ومام ذم «اهلٜمدي٦م»، يمام ذم «اًمٔمٝمػمي٦م»، ويمذا لححف ذم «إلؾ» ا هل شمٕم٤ممم ذم
٤موى تاًمٗم»٤م، يمام ذم إٟم٘مروي٦م، ويمذا ٟم٘مٚمف ذم أيًْم  «ظمزاٟم٦م اعمٗمتٞملم»حف ذم ح  لشم٤ًمهؾ، وىمد 

، وقمـ يمت٥م أظمر، وقمـ سمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م «اًمٗمت٤موى اًمٌديٕمٞم٦م»، وقمـ «اًمؼمه٤من»قمـ   «اًمٕمزيزي٦م

 ، ط: اعمجٚمس اًمٕمٚمٛمل، اهلٜمد(.6)إيمٗم٤مر اعمٚمحديـ ذم ضوري٤مت اًمديـ، صواحلٜم٤مسمٚم٦م.  

 كبذة من ترمجة عؿر الػاروق ريض اهلل عـه: 

 وُمٕمٜمك احلٗمص: إؾمد، أو اعمراد: أسمقطمٗمّم٦م، تف: أسمق طمٗمص.قمٛمر، ويمٜمٞم :اؾمٛمف 

)لحٞمح  قمغم اًمؽمظمٞمؿ. «ي٤م قم٤مئِم٦م» ُمٙم٤من «ي٤م قم٤مئش» أسمق طمٗمص ُمرمخ٤م، يمام ذم احلدي٨م: ىمٞمؾ:و

وًمد سمٕمد ىمّم٦م اًمٗمٞمؾ سمثالصم٦م  وهق ُمـ ىمٌٞمٚم٦م ىمريش، اخلٓم٤مب، واؾمؿ واًمده: (اًمٌخ٤مري، رىمؿ:

همالم ًمٚمٛمٖمػمة سمـ – ـمٕمٜمف أسمق ًم١مًم١م ومػموز .«لمأُمػم اعم١مُمٜم»هق أول ُمـ ٟمقدي سمـ قمنم قم٤مُم٤م.

 هـ سمخٜمجر ُمًٛمقم،2/ُمـ ذي احلج٦م قم٤مم 2ذم لالة اًمّمٌح ذم  -ؿمٕم٦ٌم ر ي ا هل قمٜمف

ويم٤من قمٛمره  ٕٟمف ىمتؾ وهق يّمكم. ،«ؿمٝمٞمد اعمحراب»ويٓمٚمؼ قمٚمٞمف  وُم٤مت سمٕمد ذًمؽ سمثالصم٦م أي٤مم،
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 واًمٕمراق.  ،وُمٍم ،ذم قمٝمده ومتح٧م اًمِم٤مم .قم٤مُم٤م قمٜمد ُمقشمف 

)ؾمٜمـ  ش.إّن ا هل ضمٕمؾ احلؼ قمٚمی ًم٤ًمن قمٛمر وىمٚمٌِف» اًمٜمٌل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:ىم٤مل  

 وىم٤مل اًمؽمُمذي: هذا طمدي٨م طمًـ لحٞمح( ․2اًمؽمُمذي، رىمؿ:

روي أن ضمؼميؾ أشمك اًمٜمٌل  ٤م،أؾمٚمؿ ر ي ا هل قمٜمف سمٕمد أرسمٕملم أو مخ٦ًم وأرسمٕملم ؿمخًّم 

)ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف، ش. امء سم٢مؾمالم قمٛمري٤م حمٛمد! ًم٘مد اؾمتٌنم أهُؾ اًمً» لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل ًمف:

ا، ذم إؾمٜم٤مده قمٌد ا هل سمـ ظمراش جمٛمع قمٚمی وٕمٗمف( .60رىمؿ:  وإؾمٜم٤مده وٕمٞمػ ضمد 

قمـ اسمـ قمٛمر، أن رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  ؛أقمز ا هل شمٕم٤ممم اإلؾمالم سمف

ىم٤مل: ش. أو سمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ،اًمٚمٝمؿ أقمز اإلؾمالم سم٠مطم٥م هذيـ اًمرضمٚملم إًمٞمؽ سم٠م ي ضمٝمؾ»

 هذا طمدي٨م طمًـ لحٞمح( ، وىم٤مل:6ذي، رىمؿ:)ؾمٜمـ اًمؽمُمويم٤من أطمٌٝمام إًمٞمف قمٛمر.

 وجه تسؿقته بالػاروق: 

ومًامه اًمٜمٌل لغم ا هل قمٚمٞمف  ٤م سمٕمد إؾمالُمف،ا وقمٚمٜمً ( لغم اعمًٚمٛمقن ذم اًمٙمٕم٦ٌم ضمٝمرً 6)

 (2/22)اًمري٤مض اًمٜمية ٤م سملم احلؼ واًم٤ٌمـمؾ.وؾمٚمؿ وم٤مروىمً 

 وم٘م٣م اًمٜمٌل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٚمٞمٝمقدي، ،اظمتّمؿ رضمؾ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم وهيقديي ( 2)

ومٚمؿ يرض اعمٜم٤مومؼ سمف، ومٚمام ظمرج ىم٤مل: ٟمٜمٓمٚمؼ إمم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وم٠مىمٌال إًمٞمف وم٘مّم٤م قمٚمٞمف 

-وىم٤مل: هٙمذا أىميض سملم ُمـ مل يرض سم٘مْم٤مء اًمٜمٌل ومٚمام ؾمٛمع قمٛمر ذًمؽ ضب قمٜم٘مف، اًم٘مّم٦م،

 ومًٛمل اًمٗم٤مروق. ،اًم٤ٌمـمؾومٜمزل ضمؼميؾ وم٘م٤مل: إن قمٛمر ومرق سملم احلؼ و -لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

  ُمٜم٤موم٤مة سملم اًم٘مّمتلم. وٓ ( 2/22اًمري٤مض اًمٜمية )

ىم٤مل: أظمرج حمٛمد سمـ قمثامن سمـ  ٤م آظمر ذم شمًٛمٞمتف سمذًمؽ،وذيمر اسمـ طمجر رمحف ا هل وضمٝمً 

سمًٜمد ومٞمف إؾمح٤مق سمـ أ ي ومروة، قمـ اسمـ قم٤ٌمس: أٟمف ؾم٠مل قمٛمر قمـ  «شم٤مرخيف»أ ي ؿمٞم٦ٌم ذم 

ٟمف ظمرج ورؾمقل ا هل لٚمی ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٞمٜمف وسملم إؾمالُمف، ومذيمر ىمّمتف سمٓمقهل٤م، وومٞمٝم٤م أ

محزة، وألح٤مسمف اًمذيـ يم٤مٟمقا اظمتٗمقا ذم دار إرىمؿ، ومٕمٚمٛم٧م ىمريش أٟمف اُمتٜمع ومٚمؿ شمّمٌٝمؿ يمآسم٦م 

 ./)اإلل٤مسم٦م ذم متٞمٞمزاًمّمح٤مسم٦م  ُمثٚمٝم٤م، ىم٤مل: ومًاّمين رؾمقل ا هل لٚمی ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يقُمئذ اًمٗم٤مروق.
 (/6وشم٤مريخ اًمٓمؼمي  ./20واٟمٔمر أيًْم٤م: اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمی 

 أمر ادممـني:  لؼبه:

قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب، أن قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ؾم٠مل أسم٤م سمٙمر  هق أول ُمـ ٟمقدي سم٠مُمػم اعم١مُمٜملم،
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سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ أ ي طمثٛم٦م: ٕي رء يم٤من يٙمت٥م ُمـ ظمٚمٞمٗم٦م رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم 

 ًٓ ظمٚمٞمٗم٦م أ ي سمٙمر، ومٛمـ أول ُمـ يمت٥م  ُمـ قمٝمد أ ي سمٙمر ر ي ا هل قمٜمف، صمؿ يم٤من قمٛمر يٙمت٥م أو

ُمـ أُمػم اعم١مُمٜملم؟ ىم٤مل: طمدصمتٜمل اًمِمٗم٤مء، ويم٤مٟم٧م ُمـ اعمٝم٤مضمرات إول، أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

ر ي ا هل قمٜمف يمت٥م إمم قم٤مُمؾ اًمٕمراق سم٠من يٌٕم٨م إًمٞمف رضمٚملم ضمٚمديـ ي٠ًمهلام قمـ اًمٕمراق وأهٚمف، 

يٜم٦م أٟم٤مظم٤م راطمٚمتٞمٝمام سمٗمٜم٤مء وقمدي سمـ طم٤مشمؿ، ومٚمام ىمدُم٤م اعمد ،ومٌٕم٨م قم٤مُمؾ اًمٕمراق سمٚمٌٞمد سمـ رسمٞمٕم٦م

اعمًجد، صمؿ دظمال اعمًجد، وم٢مذا مه٤م سمٕمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص، وم٘م٤مٓ: اؾمت٠مذن ًمٜم٤م ي٤م قمٛمرو، قمغم أُمػم 

اعم١مُمٜملم، وم٘م٤مل قمٛمرو: أٟمتام وا هل ألٌتام اؾمٛمف هق إُمػم وٟمحـ اعم١مُمٜمقن، ومقصم٥م قمٛمرو ومدظمؾ 

٘م٤مل قمٛمر: ُم٤م سمدا ًمؽ ذم هذا قمغم قمٛمر أُمػم اعم١مُمٜملم، وم٘م٤مل: اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، وم

آؾمؿ ي٤م اسمـ اًمٕم٤مص، ر ي يٕمٚمؿ ًمتخرضمـ مم٤م ىمٚم٧م، ىم٤مل: إن ًمٌٞمد سمـ رسمٞمٕم٦م وقمدي سمـ طم٤مشمؿ 

وم٘م٤مٓ زم: اؾمت٠مذن ًمٜم٤م ي٤م قمٛمرو، قمغم أُمػم  ىمدُم٤م وم٠مٟم٤مظم٤م راطمٚمتٞمٝمام سمٗمٜم٤مء اعمًجد، صمؿ دظمال قمكم  

ل: ومٛم٣م سمف اًمٙمت٤مب ُمـ اعم١مُمٜملم، ومٝمام وا هل أل٤مسم٤م اؾمٛمؽ، ٟمحـ اعم١مُمٜمقن وأٟم٧م أُمػمٟم٤م، ىم٤م

، واًمٚمٗمظ ًمف. و اٟمٔمر: 0ضمف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك، رىمؿ:)أظمرويم٤مٟم٧م اًمِمٗم٤مء ضمدة أ ي سمٙمر سمـ ؾمٚمٞمامن.  .يقُمئذ

شم٤مريخ اعمديٜم٦م ٓسمـ و؛ 260ُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦م ٕ ي ٟمٕمٞمؿ ، رىمؿو؛ 602إدب اعمٗمرد، رىمؿ:و؛ //6اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين 

(: رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح. وىم٤مل /6. وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد )ين ٓسمـ أ ي قم٤ملؿ، رىمؿ:أطم٤مد واعمث٤مو؛ /2ؿم٦ٌم 

 اًمذهٌل ذم شمٕمٚمٞمؼ اعمًتدرك: لحٞمح(

ومٌٕم٨م قمٚمٞمٝمؿ قمٌد ا هل )سمـ ضمحش( » :«اًمًػمة احلٚمٌٞم٦م» ىم٤مل قمكم سمـ إسمراهٞمؿ احلٚمٌل ذم

ل ُمـ شمًٛمك ذم اإلؾمالم ومٝمق أو :وؾمامه رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أُمػم اعم١مُمٜملم، أي

صمؿ سمٕمده قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ر ي ا هل شمٕم٤ممم قمٜمف، وٓ يٜم٤مذم ذًمؽ ىمقل سمٕمْمٝمؿ:  ،سم٠مُمػم اعم١مُمٜملم

أول ُمـ شمًٛمك ذم اإلؾمالم سم٠مُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ر ي ا هل شمٕم٤ممم قمٜمف، ٕن اعمراد أول 

ش. اعم١مُمٜملم ظم٤مل٦موذاك أُمػم ُمـ ُمٕمف ُمـ  ،ُمـ شمًٛمك سمذًمؽ ُمـ اخلٚمٗم٤مء أو أن هذا أُمػم مجٞمع

 ، هي٦م قمٌد ا هل سمـ ضمحش ر ي ا هل قمٜمف(/26ػمة  احلٚمٌٞم٦م )اًمً

 مؼتل عؿر ريض اهلل عـه: 

وذًمؽ أن أسم٤م ًم١مًم١م  ومل يٙمـ ُم١ماُمرة خمٓمٓم٦م، يرى اًمٌٕمض أن ُم٘متٚمف طمدث سم٤مًمّمدوم٦م،

ؿمٙم٤م إمم قمٛمر ر ي ا هل قمٜمف أن ُمقٓه زاد ذم ظمراضمف، وم٠ًمًمف  -همالم اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم-اعمجقد

أن يٙمقن يمؾ ُم٤م  إول: ويم٤مٟمقا يٕم٤مُمٚمقن اًمٕمٌٞمد ي١مُمٞمئذ قمغم وضمٝملم: ر قمـ ُم٘مداره ومذيمره،قمٛم



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ومٚمام ذيمر  واًمث٤مين: يرد اًمٕمٌد سمٕمض ُم٤م يمًٌف إمم ُمقٓه وُم٤م سم٘مل ومٝمق ًمف. يٙمًٌف اًمٕمٌد عمقٓه،

هؾ يٕمٛمؾ أطمد  وم٘م٤مل قمٛمر: أقمٛمؾ رطم٤م، وم٘م٤مل: ُم٤م قمٛمٚمؽ؟ ىم٤مل ًمف قمٛمر: اًمٕمٌد ُم٘مدار ظمراضمف،

ًم١مًم١م  ومٙمره أسمق وم٘م٤مل قمٛمر ر ي ا هل قمٜمف: ُم٤م أرى ظمراضمؽ سمٙمثػم. ٓ. وم٘م٤مل: يٜم٦م،همػمك ذم اعمد

وم٘م٤مل قمٛمر  أُم٤م وا هل ٕقمٛمٚمـ ًمؽ رطم٤م يتحدث قمٜمٝم٤م اًمٜم٤مس ذم اعمِم٤مرق واعمٖم٤مرب. وىم٤مل: ذًمؽ،

 (/6)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ر ي ا هل قمٜمف طملم ؾمٛمٕمف: ًم٘مد شمققمدين اًمٕمٌد آٟمٗم٤م.

 .وإٟمام هق ُم١ماُمرة خمٓمٓم٦م ٞمس طمدث وىمع سم٤مًمّمدوم٦م،ويرى اعمح٘م٘مقن ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ أٟمف ًم

ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ أ ي سمٙمر  وذًمؽ أن هرُمزان اعمجقد اًمذي ىمٞمد سمف صمؿ قمٗمل قمٜمف وأؾمٚمؿ،

ويم٤من ُمٕمٝمؿ  ومٚمام رأوين شمٗمرىمقا، ٤م وأسم٤م ًم١مًم١م يتٜم٤مضمقن،رأي٧م هرُمزان وٟمٍماٟمٞم   ر ي ا هل قمٜمف:

 ٗمجر قمغم قمٛمر ر ي ا هل قمٜمف،هجؿ سمف أسمق ًم١مًم١م اعمجقد ذم لالة اًم ظمٜمجر ذو راؾملم،

ومٚمام رأى  وهمٓمقه سمٙم٤ًمء، ُمـ اًمّمح٤مسم٦م. (6ومتْم٤مرسمقا، وضمرح ) وطم٤مول اًمّمح٤مسم٦م إُم٤ًميمف،

وسمٚمغ ضمرح أُمػم اعم١مُمٜملم ُمـ اًمٕمٛمؼ ُم٤م  خيٚمص ُمـ أيدهيؿ، ىمتؾ ٟمٗمًف سم٤مخلٜمجر، ًم١مًم١م أٟمف ٓ أسمق

وشم٤مريخ اسمـ . /20خ اًمٓمؼمي ي)اٟمٔمر: شم٤مر وشمقذم سمٕمده سمثالصم٦م أي٤مم. يٛمًؽ ُمٕمف ُم٤م يتٜم٤موًمف ُمـ اًمٖمذاء، ٓ

 ( 0/2ظمٚمدون 

 واجلواب عـفا:  ،اعساضات الشقعة عذ عؿر ريض اهلل عـه

ًمٞمٛمكم  ـمٚم٥م رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمٌؾ ُمقشمف سم٠مي٤مم اًم٘مٚمَؿ واًمقرق، اقمؽماض:

وم٠مؿم٤مر  ورأى قمٛمر ر ي ا هل قمٜمف ُم٤م سمرؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ إمل، ُم٤م ؿم٤مء ُٕمتف،

ويم٤من أُمر رؾمقل  ا إمم أمل رؾمقل ا هل لغم ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مئال: طمًٌٜم٤م يمت٤مب ا هل،ٟمٔمرً 

 وم٘مد رد  قمٛمر اًمقطمل سمٛمٕم٤مروتف ذًمؽ؟ ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمذًمؽ سمٜم٤مء قمغم اًمقطمل،

أهجر رؾمقل ا هل لغم ا هل »وطم٤ملؾ اقمؽماض اًمرواومض أن قمٛمر ر ي ا هل قمٜمف ىم٤مل: 

صمؿ إن  وهق إؾم٤مءة أدب إمم رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ٤مه اهلذي٤من،وُمٕمٜم ،«قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ

وىمد ورد اًمٜمٝمل قمٜمف ذم اًم٘مرآن  وؾمٚمؿ،قمٛمر رومع لقشمف سملم يدي رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف 

 وإٟمف رد   ،(٦احلجرات/ ) َّ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: اًمٙمريؿ،

ٟم٥ًم و -2رد اًمقطمل.  -6، أي: « هلطمًٌٜم٤م يمت٤مب ا»وأٟمٙمر طمجٞم٦م احلدي٨م سم٘مقًمف:  اًمقطمل،

رومع لقشمف سملم يدي رؾمقل ا هل لغم و - اهلجر واهلذي٤من إمم رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

 ا هل. أٟمٙمر إطم٤مدي٨م سم٘مقًمف: طمًٌٜم٤م يمت٤مبو -. ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
( طمّمؾ ًمٕمكم ر ي ا هل قمٜمف ذم لٚمح احلديٌٞم٦م ُمقىمػ مم٤مصمؾ عمقىمػ قمٛمر 6) اجلقاب:

رؾمقل » ٤م ر ي ا هل قمٜمف أن يٛمحقطملم أُمر رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٚمٞم   ،ر ي ا هل قمٜمف

-إذ ًمق اقمؽمومقا سمرؾم٤مًمتف عم٤م ىم٤مشمٚمقه -عم٤م قم٤مرض اعمنميمقن يمت٤مسمتف ذم وصمٞم٘م٦م لٚمح احلديٌٞم٦م «ا هل

 ر ي ا هل قمٜمف أن يٛمحقه. وم٠مسمك قمكمي 

أهَؾ احلديٌٞم٦م يمَت٥م قمكمُّ ىم٤مل اًمؼماء سمـ قم٤مِزٍب: عم٤م ل٤مًَمح رؾمقُل ا هل لٚمی ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ـُ أ ي ـم٤مًم٥م سمٞمٜمٝمؿ يمت٤مسًم٤م، ومٙمت٥م حمٛمٌد رؾمقُل ا هل، وم٘م٤مل اعمنميمقن: ٓ شمٙمت٥م حمٛمٌد رؾمقُل  سم

 ًٓ : ُم٤م أٟم٤م سم٤مًمذي أحم٤مه، ومٛمح٤مه رؾمقُل ا هل، ًمق يمٜم٧َم رؾمق : احْمُف، وم٘م٤مل قمكمي  مل ُٟم٘م٤مشمٚمؽ، وم٘م٤مل ًمٕمكمٍّ

 (2:)لحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ ا هل لٚمی ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٞمده.

وم٘م٤مل قمكم ر ي  ،وذات ُمرة أُمر اًمٜمٌل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٢مشمٞم٤من اًمٓمٌؼ ًمٞمٙمت٥م قمٚمٞمف

 ٟمٕمٞمف وٟمحٗمظ:  وم٘مؾ سمٚم٤ًمٟمؽ، ٟمخِمك أن يٗمقشمٜم٤م يمالُمؽ، ٓطم٤مضم٦م ًمٜم٤م إًمٞمف، ا هل قمٜمف:

قمـ قمكم سمـ أ ي ـم٤مًم٥م ىم٤مل: أُمرين اًمٜمٌلُّ لٚمی ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن آشمٞمف سمٓمٌؼ يٙمُت٥م ومٞمف ُم٤م 

ف، ىم٤مل: ىمٚم٧ُم: إين أطمٗمُظ وأقِمل، ىم٤مل:  ٓ شمِْمؾُّ أُمتُّف ًُ ُِمـ سمٕمده، ىم٤مل: ومخِمٞم٧ُم أن شمٗمقشمٜمل ٟمٗم

وإؾمٜم٤مده وٕمٞمػ، ومٞمف ٟمٕمٞمؿ سمـ يزيد مل . )ُمًٜمد أمحد، رىمؿ:ش. أوِِص اًمّمالة، واًمزيم٤مة، وُم٤م ُمٚمٙم٧ْم أيامٟمٙمؿ»

 يرو قمٜمف همػم قمٛمر سمـ اًمٗمْمؾ، وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: جمٝمقل(

مل يٙمـ ُمٕم٤مرو٦م وؾمقء  اًمٓمٌؼ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمِمقرة،إذا يم٤من إسم٤مء قمكم ر ي ا هل قمٜمف إشمٞم٤من 

٤م سمرؾمقل ا هل لغم وم٢من إسم٤مء قمٛمر ر ي ا هل قمٜمف يم٤من ؿمٗم٘م٦م وروم٘مً  أدب إًمٞمف لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،

 .«ًمٕمٚمف ؾمٙم٧م» ٤م سمرؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:وم٘مً راًمّمح٤مسم٦م ي٘مقل يمام  ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،
ٓ  ا ُمٜمف،ٞمف وؾمٚمؿ قمغم آؾمتح٤ٌمب اضمتٝم٤مدً اًمرؾمقل لغم ا هل قمٚم ومحؾ قمٛمر ر ي ا هل قمٜمف ىمقَل 

 ٤م سمف لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. وذًمؽ روم٘مً  قمغم اًمقضمقب،

 ؛وُمٞمٙم٤مئٞمؾ قمٚمٞمٝمام اًمًالم ،ضمؼميؾ زم وزيران ذم اًمًامء: ىم٤مل اًمٜمٌل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

وُم٤م يِمػم سمف اًمقزير ىمد يرده اعمٚمؽ  (.0)ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، وقمٛمر. ،أسمق سمٙمر و وزيران ذم إرض:

ويم٤من  صمؿ يم٤من إُمر إًمٞمف، وىمد أُمَر اًمٜمٌل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن يِم٤مور ذم إُمر، ىمد ي٘مٌٚمف.و

 ٤م، ويرده٤م طمٞمٜم٤م آظمر. ي٘مٌؾ اعمِمقرة طمٞمٜمً 

ومل ي٘مٌٚمف اًمٜمٌل  هنك قمٛمر ر ي ا هل قمٜمف قمٌد ا هل سمـ رواطم٦م قمـ إٟمِم٤مد اًمِمٕمر ذم اعمًجد،

 لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. 



َ قيدةَ الع َ شرحَ    0   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ف وؾمٚمؿ دظمؾ ُمٙم٦م ذم قمٛمرة اًم٘مْم٤مء وقمٌد ا هل سمـ قمـ أٟمس، أن اًمٜمٌل لغم ا هل قمٚمٞم

 رواطم٦م سملم يديف يٛمٌم وهق ي٘مقل:

 ظمٚمقا سمٜمل اًمٙمٗم٤مر قمـ ؾمٌٞمٚمف

 

۞زيٚمفاًمٞمقم ٟميسمٙمؿ قمغم شمٜم 

 ضسم٤م يزيؾ اهل٤مم قمـ ُم٘مٞمٚمف 

 

 و يذهؾ اخلٚمٞمؾ قمـ ظمٚمٞمٚمف ۞

وم٘م٤مل ًمف قمٛمر: ي٤م اسمـ رواطم٦م سملم يدي رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وذم طمرم ا هل  

ظمؾ قمٜمف ي٤م قمٛمر، ومٚمٝمل أهع ومٞمٝمؿ ُمـ »شم٘مقل اًمِمٕمر؟ وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

 ، وىم٤مل اًمؽمُمذي: هذا طمدي٨م طمًـ لحٞمح همري٥م(2)ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، رىمؿ:ش. ٟمْمح اًمٜمٌؾ

وىمٌٚمٝم٤م ذم ُمٕمٔمؿ  اًمٜمٌل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمِمقرة قمٛمر ر ي ا هل قمٜمف أطمٞم٤مٟم٤م، و رد  

 . «ُمقاوم٘م٤مت قمٛمر» فوهق ُم٤م يٓمٚمؼ قمٚمٞم إطمٞم٤من،
ُمٜمٝم٤م  ُمقاوم٘م٦م، (26) ولؾ اًمِم٤مه وزم ا هل رمحف ا هل سمٛمقاوم٘م٤مت قمٛمر ر ي ا هل قمٜمف إمم

يمام ٟمزل اًمقطمل سمت٠ميٞمده ذم قمدم  ىمٌقًمف رأيف ذم ومرض احلج٤مب، وذم اخت٤مذ ُم٘م٤مم إسمراهٞمؿ ُمّمغم،

-660، صششم٤مريخ اخلٚمٗم٤مء»٤م ذم . وذيمر اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ُمقاوم٘م٤مشمف أيًْم /0-)إزاًم٦م اخلٗم٤مء  اًمّمالة قمغم اعمٜم٤موم٘ملم.

66․  :ًمٚمٕمالُم٦م ش ىمٓمػ اًمثٛمر ذم ُمقاوم٘م٤مت قمٛمر»و ؛ًمٚمٕمامديش اًمدر اعمًتٓم٤مب ذم ُمقاوم٘م٤مت قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب»واٟمٔمر أيًْم٤م

 اًمًٞمقـمل(

ىمقل اًمرؾمقل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهق  رد   ر ي ا هل قمٜمف طم٤ملؾ اًم١ًمال أن قمٛمر

 وطمل. 

ا ًمرؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، يرً طم٤ملؾ اجلقاب أن قمٛمر ر ي ا هل قمٜمف يم٤من وز

وىمٌؾ رؾمقل ا هل لغم  ٕن ذم اإلُمالء أذى ًمف لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وم٠مؿم٤مر قمٚمٞمف سمٕمدم اًمٙمت٤مسم٦م؛

سمؾ ىم٤مل ذم اعمجٚمس  ومل يذيمر اإلُمالء، صمؿ قم٤مش سمٕمد ذًمؽ مخ٦ًم أي٤مم، ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمِمقرشمف،

اىمرءوا اًم٘مرآن » يمام ورد ذم احلدي٨م: ٦م،هتٛمقا أُمر اًمٙمت٤مسم ٓ وُمـ ُمٕم٤مٟمٞمف: ،«ىمقُمقا قمٜمل»ٟمٗمًف: 

 (00)لحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ: ش.ُم٤م ائتٚمٗم٧م ىمٚمقسُمٙمؿ، وم٢مذا اظمتٚمٗمتؿ وم٘مقُمقا قمٜمف

ذروين، » سمؾ سح اًمٌخ٤مري ذم ُمقوع آظمر أن اًمرؾمقل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:

 .ـ ضمزيزرة اًمٕمرب(، سم٤مب إظمراج اًمٞمٝمقد ُم6)لحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ: ش.وم٤مًمذي أٟم٤م ومٞمف ظمػم مم٤م شمدقمقٟمٜمل إًمٞمف

يم٤من اًمٜمٌل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يريد يمت٤مسم٦م ظمالوم٦م قمكم ر ي ا هل قمٜمف،  ي٘مقل اًمِمٞمٕم٦م:

ا قمٚمٞمٝمؿ: اًمٔم٤مهر أٟمف يم٤من يريد يمت٤مسم٦م ظمالوم٦م أ ي سمٙمر ر ي ا هل ومٜم٘مقل رد   ومح٤مل قمٛمر دون ذًمؽ.

 .«سمٙمر أسم٤م ي٠مسمك ا هل واعم١مُمٜمقن إٓ» ُمـ ىمقًمف: «لحٞمحف» يمام يتْمح ذًمؽ سمام رواه ُمًٚمؿ ذم قمٜمف،



َ قيدةَ الع َ شرحَ    6   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ومٜمُٚمزُمٝمؿ اًم٘مقَل سم٠مٟمف يم٤من يريد  ويٍم اًمِمٞمٕم٦م قمغم أٟمف يم٤من يريد يمت٤مسم٦م ظمالوم٦م قمكم ر ي ا هل قمٜمف،

وهذا ضمقاب  وًمٙمـ أؿم٤مر قمٛمر سمت٠مظمػم يمت٤مسمتٝم٤م. يمت٤مسم٦م ظمالوم٦م قمٛمر سمٕمد أ ي سمٙمر ر ي ا هل قمٜمف،

 إًمزاُمل. 

 ٙمت٤مسم٦م.وإٟمام ىم٤مل ذًمؽ ُمـ يٛمٞمؾ إمم اًم ،«أهجر» ( ومل ي٘مؾ قمٛمرر ي ا هل قمٜمف:2)

شمرك رؾمقل ا هل لغم ا هل  :أي وألٚمف ًمٖم٦م: اًمؽمك، سمٛمٕمٜمك اهلذي٤من ىمٚمٞمؾ آؾمتٕمامل. «اهلجر»و

واعمٝم٤مضمر ُمـ هجر ُم٤م هنَی ا هلُ » وذم احلدي٨م: أو أٟمف شم٤مرك اًمدٟمٞم٤م. قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إرادة اًمٙمت٤مسم٦م.

ُمـ  وهق ُم٤م خيرج «هذى»سمٛمٕمٜمك  «أهجر»وًمق ؾمٚمٛمٜم٤م أن  أي: ُمـ شمرك ُم٤م هنی ا هل قمٜمف.ش. قمٜمف

 أي: هؾ هيجر رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ؟ يمال.  وم٤مهلٛمزة ًمالؾمتٗمٝم٤مم، ومؿ اًمٜم٤مئؿ ذم احلٚمؿ،

() ،رومع اًمّمقت  ٕن ُمٕمٜمك رومع اًمّمقت، ،يّمح ومال وأُم٤م اإليراد سم٠مٟمف رومع لقشمف

ومل يٜمٗمرد قمٛمر  .رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من ؾم٤ميمًت٤مو قمغم لقشمف لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،

 ت، وإٟمام ارشمٗمع اًمّمقت سم٠ملقات اجلٛمٞمع. سمرومع اًمّمق

() :طمًٌٜم٤م يمت٤مب ا هل ذم يمقٟمف ُمٙمتقسًم٤م. أي: «يمت٤مب ا هلطمًٌٜم٤م » مم٤م جي٤مب سمف قمـ ىمقًمف:

طمًٌٜم٤م يمت٤مب ا هل ذم إٟمِم٤مء  ٓ دم٥م. وضمقاب صم٤من قمٜمف:، واحلدي٨م جيقز يمت٤مسمتف واضم٥م اًمٙمت٤مسم٦م.

( ٥٣٧ىران/ آل ع) َّمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ:شمٕم٤ممم آحت٤مد سملم اعمًٚمٛملم طمٞم٨م ىم٤مل

 وهمػمه٤م ُمـ أي٤مت.

إن  ُمـ ىم٤مل: أن قمٛمرر ي ا هل قمٜمف أٟمٙمر ووم٤مة اًمٜمٌل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وىم٤مل: إيراد:

 ا ُم٤مت ضسم٧م قمٜم٘مف. حمٛمدً 

وىمد رأى قمٛمر  خيٗمك ُم٤م آشم٤مه ا هل شمٕم٤ممم قمٛمر ر ي ا هل قمٜمف ُمـ اًمٗمراؾم٦م، ٓ اجلواب:

وأراد   لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ؟!ومٙمٞمػ يٜمٙمر ووم٤مة رؾمقل ا هل ر ي ا هل قمٜمف يمثػميـ يٛمقشمقن،

قمٛمر سم٘مقًمف هذا أن ُمقت اًمٜمٌل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٞمس يمٕم٤مُم٦م إُمقات. شمقذم يقم آصمٜملم، 

 وًمذا ىم٤مل أسمقسمٙمر ر ي ا هل قمٜمف طملم رآه: ودومـ يقم إرسمٕم٤مء، دون أن يتٖمػم ضمًده اعم٤ٌمرك،

 ()لحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ: ش.٤م وَُمٞمًِّت٤مٞم  ـم٧ٌَِم طم»

ؾ اًمٜمٌل  لٚمی ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذَه٥م يٚمتِٛمس ُمٜمف ُم٤م ام  ــ أ ي ـم٤مًم٥م ىم٤مل: ًموقمـ قمكم سم  ً  هم

٧ٌَْم َُمٞمًِّت٤م. 
، ۱۷)ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف، رىمؿ:يٚمتٛمس ُمـ اعمٞم٧م ومٚمؿ جيده وم٘م٤مل: سم٠م ي اًمٓم ٞم٥ُِّم، ـم٧ٌَِْم طَمًٞم٤م، وـمِ

 إؾمٜم٤مده لحٞمح(و



َ قيدةَ الع َ شرحَ    2   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وٓ  ٤مُمتٝمؿ،وٓ همًٚمقه يمٕم قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس،ومل يّمٚمقا قمٚمٞمف لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ لالة 

 وم٢من إٟمٌٞم٤مء يدومٜمقن طمٞم٨م يٛمقشمقن.  دومٜمقه يمٕم٤مُمتٝمؿ،

(٧٣الزمر/ ) َّ  حن جن مم خم ٱُّٱيمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: اعمقت صم٤مسم٧م، إيراد:
 لٚمتف سمف لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.  مل يّمؼم قمغم هذه اًمّمدُم٦م ًمِمدة طمٌف، وهم٤مي٦م اجلواب:

 ثبوت حقاة األكبقاء يف قبورهم: 

ٌل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهمػمه ُمـ إُمقات ذم اًم٘مؼم اًمٜم شمرى ـم٤مئٗم٦م ذم سم٤ميمًت٤من طمٞم٤مةَ 

شم٘مقل سمٕمالىم٦م اًمروح سمجًده لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمالىم٦م شمًٛمح ًمف سمًامع  وٓ .سمرزظمٞم٦مً  طمٞم٤مةً 

 ذم طملم أن طمٞم٤مة إٟمٌٞم٤مء صم٤مسمت٦م قمٜمدٟم٤م.  أو اًمدقم٤مء ًمف، ،أو اًمِمٗم٤مقم٦م واجلقاب قمٜمف، اًمًالم قمٚمٞمف،

حت٧م  اعم٤ٌمطم٨م وخلّمٜم٤م سمٕمض ًم٦م ذم سم٤ميمًت٤من،وىمد أقمدوا قمنمات اًمرؾم٤مئؾ ذم هذه اعم٠ًم

 ش. ...وٟمٌٞمِّف ،وِدْيٜمِف ، ذم ىمؼمه قمـ رسمِّفػمٍ وؾُم١مال ُُمٜمْٙمِر وَٟمٙمِ » ىمقل اعم١مًمػ:

 : «لوال عيل هلؾك عؿر» حتؼقق
ٜمف يم٤من ىمٚمٞمؾ اًمٕمٚمؿ ىمٚمٞمؾ اًمٗمٝمؿ، ر ي ا هل قم يرى اًمِمٞمٕم٦م واًمرواومض أن قمٛمرإيراد: 

ًمقٓ » ويًقىمف يمت٥م اًمٜمحق قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل: اًمٜم٤مس،يًتٜمدون إمم اعمثؾ اعمِمتٝمر قمغم أًمًٜم٦م و

 ش. قمكمي هلٚمؽ قمٛمر

« آؾمتٞمٕم٤مب» ٟمٕمؿ ؾم٤مىمٝم٤م اسمـ قمٌد اًمؼم ذم مل شمذيمر يمت٥م احلدي٨م هذه اعم٘مقًم٦م، اجلقاب:
(/660،سمٖمػم إؾمٜم٤مد ) ،وإٟمام اؿمتٝمر ٕضمؾ اًمٜمحقيلم  ًٓ  . «ًمق» قمغم يمٚمٛم٦م يذيمره٤م اًمٜمح٤مة ُمث٤م

 اعمقوقع:  شمذيمر يمت٥م احلدي٨م ىمّمتلم ذم هذا

ُرومع » وم٘م٤مل قمكم ر ي ا هل قمٜمف: ( أُمر قمٛمر ر ي ا هل قمٜمف سم٢مي٘م٤مع طمد اًمزٟم٤م قمغم جمٜمقٟم٦م،6)

)ؾمٜمـ  وم٤مؾمؽمضمع قمٛمر ر ي ا هل قمٜمف قمـ ذًمؽ. ش.واعمجٜمقن ،واًمٜم٤مئؿُ  ،اًم٘مٚمؿ قمـ صمالث: اًمّمٌلُّ 

 (/2واًمًٜمـ اًمٙمؼمی ًمٚمٌٞمٝم٘مل  ؛/2ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر 

ذم  -قمالوة قمغم إؾمٜم٤مد ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر–٤مد آظمر روى اسمـ قمٌد اًمؼم هذه اًم٘مّم٦م سم٢مؾمٜم

ومٙم٤من قمٛمر » صمؿ ىم٤مل:. «احلدي٨م» وىم٤مل ذم هن٤مي٦م اًم٘مّم٦م: (،/6602) «آؾمتٞمٕم٤مب» يمت٤مسمف:

قُمٚمَِؿ ُمٜمف أن ٟمص اسمـ قمٌد اًمؼم هذا ًمٞمس ضمزءا ُمـ  ،شر ي ا هل قمٜمف ي٘مقل: ًمقٓ قمكمي هلٚمؽ قمٛمر

إن هذه اًمزي٤مدة ًمٞم٧ًم ُمٕمرووم٦م ذم هذا :»وم٘مد ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم هذه اًمزي٤مدة  احلدي٨م،



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (/)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م ش. احلدي٨م

وم٘م٤مل قمكم  وم٠مراد قمٛمر ر ي ا هل قمٜمف أن ييهب٤م احلد، ( أىمرت اُمرأة سم٤مًمزٟم٤م أرسمع ُمرات،2)

ومٓمٚم٧ٌم ُمـ رضمؾ  أل٤مسمٜمل قمٓمش ؿمديد، ر ي ا هل قمٜمف: ًمٕمؾ هب٤م قمذرا؟ ومٚمام ؾم٠مًمقه٤م ىم٤مًم٧م:

 (/2د سمـ ُمٜمّمقرٞم)ؾمٜمـ ؾمٕمأ قمٛمر ر ي ا هل قمٜمف احلد قمٜمٝم٤م.ُم٤مء، وم٠مسمك إٓ أن أُمٙمٜمف ُمـ ٟمٗمز. ومدر

 . «ًمقٓ قمكم هلٚمؽ قمٛمر» وًمٞمس ذم اًمرايتلم
 : «لوال معاذ هلؾك عؿر»حتؼقق 

ؾم٤مىمٝم٤م  ش.ًمقٓ ُمٕم٤مٌذ هلَٚمؽ قمٛمر» شم٘مقل: إن قمٛمر ر ي ا هل قمٜمف ىم٤مل: ىمّم٦م ؿمٝمػمة أظمرى،

وٕمٞمػ  -أسم٤م ؾمٗمٞم٤من- ٕن أطمد رواهت٤م سم٤مـمٚم٦م؛ :وىم٤مل (،60/62) «اعمحغم»زم ذم طماسمـ 

 يّمح اقمت٤ٌمر هذه اًم٘مّم٦م سم٤مـمٚم٦م، ومال وىم٤مل اسمـ طمجر: أسمق ؾمٗمٞم٤من لدوق. وؿمٞمقظمف جم٤مهٞمؾ.

 واًم٘مّم٦م يمام يكم: 

هم٤مب قمٜمٝم٤م زوضمٝم٤م، صمؿ ضم٤مء وهل طم٤مُمؾ، ومرومٕمٝم٤م إمم قمٛمر، وم٠مُمر سمرمجٝم٤م،  أةإِن  اُمر»

: اطمًٌقه٤م وم٘م٤مل: ُمٕم٤مذ: إن يٙمـ ًمؽ قمٚمٞمٝم٤م ؾمٌٞمؾ ومال ؾمٌٞمؾ ًمؽ قمٚمی ُم٤م ذم سمٓمٜمٝم٤م، وم٘م٤مل قمٛمر

طمتی شمْمع، ومقًمدت همالُم٤م ًمف صمٜمٞمت٤من، ومٚمام رآه أسمقه ىم٤مل: اسمٜمل، اسمٜمل! ومٌٚمغ ذًمؽ قمٛمر، وم٘م٤مل: 

 (20)اعمّمٜمػ ٓسمـ أ ي ؿمٞم٦ٌم، رىمؿ: ش.قمجزت اًمٜم٤ًمء أن شمٚمدن ُمثؾ ُمٕم٤مذ، ًمقٓ ُمٕم٤مذ هٚمؽ قمٛمر

 اعمجٚمد إول ًمالؾمتزادة ُمـ حت٘مٞمؼ هذه اعم٘مقًم٦م اعمٜمًقسم٦م إمم قمٛمر ر ي ا هل قمٜمف راضمع:

 . «ومت٤موى داراًمٕمٚمقم زيمري٤م»ُمـ 
وضمٕمؾ  أٟمف اسمتدع اًمؽماويح قمنميـ ريمٕم٦م، ُمٜمٝم٤م: وأورد اعمٕمؽموقن إيرادات أظمرى،

 وهنك قمـ ُمتٕم٦م اًمٜم٤ًمء.  اًمٓمٚم٘م٦م اًمقاطمدة صمالصم٤م،

إرؿم٤مد اًمِمٞمٕم٦م ًمٚمِمٞمخ حمٛمد هومراز  ًمالؾمتزادة ُمـ اإليرادات واجلقاب قمٜمٝم٤م راضمع:

 . 2-2ص  ًمتحٗم٦م آصمٜمل قمنمي٦م،؛ خمتٍم ا60-6ص ظم٤من لٗمدر رمحف ا هل،

واعمتٕم٦م.  وأومرد اًمٕمٚمامء قمددا ُمـ اًمٙمت٥م ذم قمدد ريمٕم٤مت اًمؽماويح، واًمٓمٚم٘م٤مت اًمثالث،

 يرضمع إًمٞمٝم٤م ًمالؾمتزادة ُمٜمٝم٤م. 

 تـؼقح مسللة ادتعة: 

واجلقاب قمٜمٝم٤م  ،آقمؽماو٤مت قمغم اعمتٕم٦م ُمـ سملم هذه آقمؽماو٤مت أضمدر سم٤مًمٌح٨م



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ي إلي٘م٤مع ؿم٤ٌمب اًمًٜم٦م ذم طم٤ٌمئؾ اعمتٕم٦م. وم٢من حم٤موٓت طمثٞمث٦م دمر اًمٞمقم؛

وم٢من يمت٥م قمٚمؿ  ٟمٕمرض قمـ آقمؽماو٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م قمغم قمٛمرر ي ا هل قمٜمف،

وم٢مهن٤م يمثػمة اًمدوران ذم  ٟمٕمؿ ؾمٜمتٕمرض عم٠ًمًم٦م اعمتٕم٦م سم٤مظمتّم٤مر، يًـ ذيمره٤م ومٞمٝم٤م. اًمٙمالم ٓ

ػمى يم٤مشم٥م هذه وم ومتتٚمئ يمت٥م قمٚمامئٜم٤م اًمًٜم٦م سم٤مٓوٓمراب ذم هذه اعم٠ًمًم٦م، ؿم٤ٌمب اعمجتٛمع،

 ُم٤مؾم٦م إمم شمٜم٘مٞمح هذه اعم٠ًمًم٦م.  اًمًٓمقر احل٤مضم٦مَ 

َ اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وىمد أطمؾ  يٕمؽمض اًمِمٞمٕم٦م سم٠من قمٛمر ر ي ا هل قمٜمف طمرم اعمتٕم٦م ومٖمػم 

يَم ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ وإضمر قمغم  صمؿ يذيمر اًمِمٞمٕم٦م ُم٤م ٓ اًمرؾمقل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اعمتٕم٦م،

وهمػممه٤م  «اًمتٝمذي٥م»و ،«آؾمتٌّم٤مر»يمتٌٝمؿ: ذم وردت و طم٤مضم٦م ًمذيمره٤م هٜم٤م. جم٤مل وٓ اعمتٕم٦م ٓ

اًمًالم ىم٤مل: طمرم رؾمقل ا هل لٚمی  ٞمفروي قمـ قمكم قمٚم» ؛حتريؿ اعمتٕم٦م قمـ قمكم ر ي ا هل قمٜمف

؛ /2ٕ ي ضمٕمٗمر اًمٓمقد ،)آؾمتٌّم٤مر ش.ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يقم ظمٞمؼم حلقم احلٛمر إهٚمٞم٦م وٟمٙم٤مح اعمتٕم٦م

 ،ظمالل٦م اإلجي٤مز ذم اعمتٕم٦م؛ /ًمألُمٞمٜمل  ،اًمٖمدير؛ 6/6، ًمٚمٕم٤مُمكم اًمِمٞمٕم٦م ؾم٤مئؾو ؛6/6ًمٚمٓمقد  ،هتذي٥م إطمٙم٤مم

 حلًلم اعمقؾمقي(،و هل صمؿ ًمٚمت٤مريخ  ․ًمٚمِمٞمخ قمٌد اًمًت٤مر اًمتقٟمًقي، ص  ،واٟمٔمر: سمٓمالن قم٘م٤مئد اًمِمٞمٕم٦م ․ًمٚمٛمٗمٞمد، ص

 ًٓ ، أن اًمٜمٙم٤مح اعم١مسمد، واًمٜمٙم٤مح اعمقىم٧م، واعمتٕم٦م خيتٚمػ سمٕمْمٝم٤م قمـ سمٕمض. اقمٚمؿ أو

أن اًمٜمٙم٤مح اعمقىم٧م  واًمٗمرق سملم اًمٜمٙم٤مح اعمقىم٧م واعمتٕم٦م: ٙم٤مح اعم١مسمد هقاًم٤ًمئد ذم اعمًٚمٛملم،وم٤مًمٜم

وًمف أضمؾ حمدد.  يتْمٛمـ اعمػماث واًمٕمدة، وصمٌقت اًمٜم٥ًم، واًمِمٝمقد، واًمٜمٗم٘م٦م، واًمًٙمٜمك يمٚمٝم٤م،

 سمٕمدمه٤م.  وٓرء شمتْمٛمـ إٓ إضمر واًمقىم٧م، وأُم٤م اعمتٕم٦م ومال

صمؿ طمرُم٧م اعمتٕم٦م إمم يقم  اًمٜم٤مس سمٕمد اإلؾمالم،ومتتع سمٕمض  يم٤مٟم٧م اعمتٕم٦م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م،

–إٓ إزواج اًمٜم٤ًمءَ  -ُمـ اًمًقر اعمٙمٞم٦م-اعمٕم٤مرج  اعم١مُمٜمقن وؾمقرةُ  ؾمقرةُ طمرُم٧م و اًم٘مٞم٤مُم٦م.

يمام أقمٚمـ  قمالن سمحرُمتٝم٤م ذم اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ذم أوىم٤مت ُمٜم٤مؾم٦ٌم،واإلُم٤مء. وشمؿ اإل -اًمٜمٙم٤مح اعم١مسمد

 يمٞمال ي٘مدم قمٚمٞمٝم٤م أطمد.، احلٛمر إهٚمٞم٦م ذم ظمٞمؼمو -ا إمم مج٤مل ٟمًقة اًمٞمٝمقدٟمٔمرً –طمرُم٦م اعمتٕم٦م 

وأسمٞمح  سمج٤مٟم٥م اًمٖمزوات إظمرى، ٤م،وهمزوة شمٌقك أيًْم  ،وأقمٚمـ سمحرُمتٝم٤م ذم طمج٦م اًمقداع

 صمؿ أقمٚمـ طمرُمتٝم٤م.  اًمٜمٙم٤مح اعمقىم٧م ذم همزوة أوـم٤مس ًمثالصم٦م أي٤مم وم٘مط،

 روى ُمًٚمؿ ذم لحٞمحف: وطمرُمٝم٤م اإلؾمالم، يم٤من ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ يتٛمتع ُمتٕم٦م اجل٤مهٚمٞم٦م،

ر إًمٞمٝم٤م يم٤معمٞمت٦م واًمدم وحلؿ ل اسمـ أ ي قمٛمرة: إهن٤م يم٤مٟم٧م رظمّم٦م ذم أول اإلؾمالم عمـ اوٓمىم٤م»

 (60)لحٞمح ُمًٚمؿ، رىمؿ: ش.زير، صمؿ أطمٙمؿ ا هل اًمديـ وهنی قمٜمٝم٤ماخلٜم
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إٟمام يم٤مٟم٧م اعمتٕم٦م أول اإلؾمالم يم٤من اًمرضمؾ ي٘مدم اًمٌٚمدة ًمٞمس ًمف » وقمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل:

وشمّمٚمح ًمف ؿمٞمئَف، طمتی إذا  ،ٟمف ي٘مٞمؿ، ومتحٗمظ ًمف ُمت٤مقمفهب٤م ُمٕمروم٦م ومٞمتزوج اعمرأة سم٘مدر ُم٤م يری أ

ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: ومٙمؾ ومْرج ؾمقی هذيـ ومٝمق ٱَّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ ٱُّٱٟمزًم٧م أي٦م:

وهق طمدي٨م وٕمٞمػ ًمْمٕمػ ُمقؾمی سمـ قمٌٞمدة (: /6ىم٤مل سمِم٤مر قمقاد ذم شمٕمٚمٞم٘مف ) ․6622رىمؿ:)ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، ش. طمرام

ٗمف ذم حترير شم٘مري٥م اًمتٝمذي .اًمرسمذي  (٥/م ويمذًمؽ وٕم 

 خب ُّٱ وؾمقرة اعمٕم٤مرج: ،أي٤مت اعمٙمٞم٦م اًمداًم٦م قمغم طمرُم٦م اعمتٕم٦م هل ذم ؾمقرة اعم١مُمٜمقن

 ٩املؤوٌِن/ . ٧٣ – ٭٦املعارج/ ) َّ جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب
– ٪)  

واعمتٛمتع هب٤م ًمٞم٧ًم  دًم٧م هذه أي٤مت قمغم طمرُم٦م اًمٜم٤ًمء إٓ اًمزوضم٦م وإُم٦م اعمٛمٚمقيم٦م،

  زوضم٦م وٓ أُم٦م.

 (٧٧انلِر/ ) ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ٹٱٹٱُّٱو

 يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت ٹٱٹٱُّٱو

 (٦٩امنساء/ ) َّجح مج  حج مث هت ُّٱإمم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  َّىق

 شمدل هذه أي٤مت قمغم طمرُم٦م اعمتٕم٦م.

 ميىي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من ُّٱ٤م:وي٘مقل ا هل شمٕم٤ممم أيًْم 

 َّرب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي
 (٦٨امنساء/ )

ىم٤مل اًمِمٞمخ  وضم٤مء ُم٘مٞمدا سم٘مٞمديـ. ٤ممم ذم هذه أي٦م اعمٜمٙمقطم٦م ُمـ اًمٜم٤ًمء،ذيمر ا هل شمٕم

 إُم٤ًمك هذه اًمٜمًقة ذم اًم٘مٞمد، :أي (،حي) اًم٘مٞمد إول: :«إرؿم٤مد اًمِمٞمٕم٦م » هومراز ذم

 شمريدون ىمْم٤مء اًمِمٝمقة، ٓ :أي (،مي خي :)واًم٘مٞمد اًمث٤مين ٤م.ا وإُم٤ًميمً واعمتٕم٦م ًمٞمس ىمٞمدً 

 (. 6إرؿم٤مد اًمِمٞمٕم٦م،ص )واعمتٕم٦م قم٤ٌمرة قمـ ىمْم٤مء اًمِمٝمقة ٓ همػم.

 وم٘مد ؾمٌؼ ذيمر اًمٜمٙم٤مح ىمٌُؾ.  ومٕمٚمؿ أن اعمراد سم٤مٕضمقر ذم هذه أي٦م اعمٝمقر،

وقمٛمرة اًم٘مْم٤مء، وهمزوة شمٌقك، وطمج٦م  اعمتٕم٦م ذم همزوة ظمٞمؼم، واقمٚمؿ أهن٤م أقمٚمٜم٧م طمرُم٦مُ 

 اًمقداع. 

ذم ٤م مل يٜمٕم٘مد ٤م ُمقىمتً وم٢من ٟمٙمح ٟمٙم٤مطًم  ٤م،قمالوة قمغم طمرُم٦م اعمتٕم٦م، يرم اًمٜمٙم٤مح اعمقىم٧م أيًْم 
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  وقمٚمٞمف اًمٗمتقى. ويٌٓمؾ اًمتقىمٞم٧م، ويٜمٕم٘مد قمٜمد اإلُم٤مم زومر، فم٤مهر اًمرواي٦م قمٜمد إطمٜم٤مف،

ظمرضمٜم٤م ُمع رؾمقل ا هل لغم ا هل  ىم٤مل: ورد ذيمر هذا اًمٜمٙم٤مح اعمقىم٧م ذم طمدي٨م ؾمؼمة،

 ىم٤مل: إن اًمٕمزسم٦م ىمد اؿمتدت قمٚمٞمٜم٤م،! وم٘م٤مًمقا: ي٤م رؾمقل ا هل ،قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم طمج٦م اًمقداع

ا[ وم٠مشمٞمٜم٤مهـ وم٠مسملم أن يٜمٙمحٜمٜم٤م إٓ أن ٤م ُم١مسمدً .]أي وم٤مٟمٙمحقا ٟمٙم٤مطًم ش ءوم٤مؾمتٛمتٕمقا ُمـ هذه اًمٜم٤ًم»

اضمٕمٚمقا سمٞمٜمٙمؿ »، ومذيمروا ذًمؽ ًمٚمٜمٌل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وم٘م٤مل: ٟمجٕمؾ سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمـ أضماًل 

، وسمرده أضمقد ُمـ سمردي، وأٟم٤م ردٌ وُمٕمل سمُ  ردٌ قمؿ زم، ُمٕمف سمُ  ، ومخرضم٧م أٟم٤م واسمـشوسمٞمٜمٝمـ أضمال

وم٘م٤مًم٧م: سمرد يمؼمد، ومتزوضمتٝم٤م، ومٛمٙمث٧م قمٜمده٤م شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م، صمؿ أؿم٥م ُمٜمف، وم٠مشمٞمٜم٤م قمغم اُمرأة، 

! أهي٤م اًمٜم٤مس»ي٘مقل: همدوت ورؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مئؿ سملم اًمريمـ واًم٤ٌمب، وهق

)ؾمـ اسمـ ُم٤مضمف،  .«أذٟم٧م ًمٙمؿ ذم آؾمتٛمت٤مع، أٓ وإن ا هل ىمد طمرُمٝم٤م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م إين ىمد يمٜم٧م

 ( ، وإؾمٜم٤مده لحٞمح62رىمؿ:

وسمام أن  و وهؿ سمٕمض اًمرواة ومجٕمٚمٝم٤م ذم طمج٦م اًمقداع، ٦م ذم همزوة إوـم٤مس،هذه اًم٘مّم 

 ومذيمر سمٕمض اًمرواة ومتح ُمٙم٦م.  ومتح ُمٙم٦م وهمزوة إوـم٤مس يم٤مٟم٤م ذم قم٤مم واطمد،

وم٠مسملم أن يٜمٙمحٜمٜم٤م إٓ أن ٟمجٕمؾ سمٞمٜمٜم٤م » ٟمص احلدي٨م: وهق ذم اًمقاىمع اًمٜمٙم٤مح اعمقىم٧م،

ش ، وم٘م٤مل: اضمٕمٚمقا سمٞمٜمٙمؿ وسمٞمٜمٝمـ أضمالوسمٞمٜمٝمـ أضمال، ومذيمروا ذًمؽ ًمٚمٜمٌل لٚمی ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

  .(62)ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف، رىمؿ:ش. ومتزّوضمُتٝم٤م»صمؿ ىم٤مل ؾمؼمة: 

يمٜم٤م ٟمٖمزو ُمع رؾمقل ا هل لٚمی ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٞمس ًمٜم٤م » وذم رواي٦م قمـ قمٌد ا هل ىم٤مل:

. «ٟم٤ًمء، وم٘مٚمٜم٤م: أٓ ٟمًتخيص؟ ومٜمٝم٤مٟم٤م قمـ ذًمؽ، صمؿ رظمص ًمٜم٤م أن ٟمٜمٙمح  اعمرأة سم٤مًمثقب إمم أضمؾ
 (60ًٚمؿ، رىمؿ:)لحٞمح ُم

 ا. هذه إًمٗم٤مظ سي٦م ذم اًمٜمٙم٤مح اعمقىم٧م، وضمٕمؾ اًمؼمد ُمٝمرً 

رظمص رؾمقل ا هل لٚمی ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اعمتٕم٦م » قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ إيمقع ر ي ا هل قمٜمف:

 (60)لحٞمح ُمًٚمؿ، رىمؿ: ش.)أي: اًمٜمٙم٤مح اعمقىم٧م( صمالصًم٤م، صمؿ هنك قمٜمٝم٤م

ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس إين ىمد »٘م٤مل: ٚمؿ وموقمـ ؾمؼمة أٟمف يم٤من ُمع رؾمقل ا هل لٚمی ا هل قمٚمٞمف وؾم

م ذًمؽ إمم يقم أيمٜم٧م  ذٟم٧م ًمٙمؿ ذم آؾمتٛمت٤مع )أي: اًمٜمٙم٤مح اعمقىم٧م( ُمـ اًمٜم٤ًمء وإن ا هل ىمد طمر 

 (60)لحٞمح ُمًٚمؿ، رىمؿ:ش. اًم٘مٞم٤مُم٦م
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 كسبة إباحة ادتعة إىل ابن عباس ريض اهلل عـفام: 

 روي قمـ اسمـ قم٤ٌمس إسم٤مطم٦م اعمتٕم٦م؟  إيراد:

 -اًمٜمٙم٤مح اعمقىم٧م–ر ي ا هل قمٜمٝمام يرى إسم٤مطم٦م اعمتٕم٦م يم٤من اسمـ قم٤ٌمس  اجلواب:

ٟمٕمٚمؿ أطمًدا ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُروي  وٓ» ىم٤مل اًم٘م٤م ي أسمق سمٙمر اجلّم٤مص: ًمٚمٛمْمٓمر، صمؿ رضمع قمٜمف.

قمٜمف دمريُد اًم٘مقل ذم إسم٤مطم٦م اعمتٕم٦م همػم اسمـ قم٤ٌمس، وىمد رضمع قمٜمف طملم اؾمت٘مر قمٜمده حتريٛمٝم٤م 

قمٚمَِؿ ُمٜمف أن اسمـ قم٤ٌمس يم٤من يرى إسم٤مطم٦م  (2/62)أطمٙم٤مم اًم٘مرآنش. سمتقاشمر إظم٤ٌمر ُمـ ضمٝم٦م اًمّمح٤مسم٦م

يتح٘مؼ ومٞمف آوٓمرار، وًمٞمس ذًمؽ  سم٠مٟمف ٓ صمؿ شم٠مُمؾ ومٞمف و رضمع قمٜمف، اًمٜمٙم٤مح اعمقىم٧م ًمٚمٛمْمٓمر،

  يم٤مخلٜمزير ًمٚمٛمْمٓمر.

وم٘م٤مل اسمـ  ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ٓسمـ قم٤ٌمس ر ي ا هل قمٜمٝمام: ًم٘مد ؾم٤مرت سمٗمتٞم٤مك اًمريم٤ٌمن.

، إٟمام هل يم٤معمٞمت٦م واًمدم وحلؿ اخلٜمزير، ٓ حتؾ إٓ ؾمٌح٤من ا هل! وا هل ُم٤م هبذا أومتٞم٧م» قم٤ٌمس:

 (/66)ٟمّم٥م اًمراي٦مش. ًمٚمٛمْمٓمر

ومام أومتٞم٧م هب٤م إٓ ،إٟمام هل يم٤معمٞمت٦م اًمخ ٓ حتؾ إٓ ًمٚمٛمْمٓمر وشم٘مدير اًمٜمص هٙمذا:

 ًمٚمٛمْمٓمر، وٓ اوٓمرار ومٞمٝم٤م سمحٞم٨م يٛمقت إن مل يتٛمتع.

وًمق  ذم لحٞمح ُمًٚمؿ،يمام  اسمـ قم٤ٌمس ر ي ا هل قمٜمٝمام، و رد  قمكم ر ي ا هل قمٜمف ىمقَل 

ومٝمق   ودمقز اعمتٕم٦م قمٜمد اسمـ قم٤ٌمس ر ي ا هل قمٜمٝمام ًمٚمٛمْمٓمر، ؾمٚمٛمٜم٤م أٟمف مل يرضمع قمـ ىمقًمف،

ىم٤مل  وظم٤مًمٗمف قمكم وقمٛمر وهمػممه٤م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ر ي ا هل قمٜمٝمؿ أؿمد اخلالف. ُمتٗمرد سمذًمؽ،

قم ُمٝمال ي٤م اسمـ قم٤ٌمس، وم٢من رؾمقل ا هل لٚمی ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هنی قمٜمٝم٤م ي» قمكم ر ي ا هل قمٜمف:

 (60)لحٞمح ُمًٚمؿ، رىمؿ:ش. ظمٞمؼم

ومٝمق  يمذًمؽ ُم٤م روي ُمـ إسم٤مطم٦م اعمتٕم٦م قمـ همػمه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م أُمث٤مل ضم٤مسمر ر ي ا هل قمٜمف،

وم٢من يم٤من ه١مٓء ىم٤مئٚملم  أو قمغم أٟمف مل يٌٚمٖمٝمؿ اًمٜمًخ. ،حمٛمقل قمغم اًمٜمٙم٤مح اعمقىم٧م ًمٚمٛمْمٓمر

ر ي ا هل قمٜمف  وهنك قمٛمر وم٘مد رد  مجٝمقر اًمّمح٤مسم٦م ىمقهلؿ. سم٢مسم٤مطم٦م اًمٜمٙم٤مح اعمقىم٧م ًمٚمٛمْمٓمر،

 ا. قمٜمٝم٤م ذم قمٝمده هنٞم٤م ؿمديدً 

ومت٤موى » ىم٤مل اًمِم٤مه قمٌد اًمٕمزيز رمحف ا هل ذم وروي٧م أطم٤مدي٨م يمثػمة ذم طمرُم٦م اعمتٕم٦م.

 اعمتٕم٦م (:/6) «ومٞمض اًم٤ٌمري» أٟمقر ؿم٤مه اًمٙمِمٛمػمي ذمحمٛمد واًمِمٞمخ  (،/2) «قمزيزي٦م
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 (./0)درس شمرُمذي زوات.ٟمٕمؿ أذن سم٤مًمٜمٙم٤مح اعمقىم٧م ذم سمٕمض اًمٖم ٤م،اعمّمٓمٚمح قمٚمٞمٝم٤م مل حتؾ يقُمً 

ويٕمتؼمه ادقم٤مء  شم٘مل طمٗمٔمف ا هل سمحٛمؾ اعمتٕم٦م قمغم اًمٜمٙم٤مح اعمقىم٧م،حمٛمد يٓمٛمئـ اعمٗمتل  ٓ

وُم٤م ؾمٌؼ ُمـ  وًمٙمـ اًمرواي٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م شمٗمٞمد سم٠من ُم٤م أسمٞمح صمؿ ٟمًخ هق اًمٜمٙم٤مح اعمقىم٧م، ٤م،حمًْم 

، وًمٗمظ (62ؿ:)ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف، رىمش.وم٠مسملم أن يٜمٙمحٜمٜم٤م إٓ أن ٟمجٕمؾ سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمـ أضمال» ًمٗمظ

 ،(60)لحٞمح ُمًٚمؿ، رىمؿ:ش. صمؿ رظمص ًمٜم٤م أن ٟمٜمٙمح  اعمرأة سم٤مًمثقب إمم أضمؾ» لحٞمح ُمًٚمؿ:

  شمٍمح هذه اًمرواي٤مت سم٠من أُمر اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ضمرى ذم اًمٜمٙم٤مح اعمقىم٧م.

  ․إمم أضمؾ ُمًٛمی(ٱَّ ٰى  ٰر ٰذ يي ُّٱ ٤م سم٘مراءة:ويًتدل اًمِمٞمٕم٦م أسمًْم 

ُمثؾ اسمـ  -وي٧م قمـ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦مسمؾ رُ واجلقاب قمٜمف أن هذه اًم٘مراءة همػم ُمتقاشمرة؛ 

 ،ؽ أٟمف حمٛمقل قمغم اًمٜمٙم٤مح اعم١مضمؾأوػ إمم ذًم ا ًممي٦م.شمٗمًػمً  -وهمػمه ،قم٤ٌمس ر ي ا هل قمٜمف

َم ومٞمام سمٕمُد. واسمـ  ،وأُم٤م ىمراءة اسمـ قم٤ٌمس» :«ٟمٞمؾ إوـم٤مر» ىم٤مل اًم٘م٤م ي اًمِمقيم٤مين ذم اًمذي طُمرِّ

ضمؾ ُمًٛمی( ومٚمٞم٧ًم ﴾ إمم أ ٰى  ٰر ٰذ ييوؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ﴿  ،وأ ي سمـ يمٕم٥م ،ُمًٕمقد

ومٞمٙمقن ُمـ ىمٌٞمؾ شمٗمًػم أي٦م،  ،سم٘مرآن قمٜمد ُمِمؽِمـمل اًمتقاشمر، وٓ ؾمٜم٦ٍم ٕضمؾ روايتٝم٤م ىمرآٟم٤م

 (/6)ٟمٞمؾ إوـم٤مر  ش.وًمٞمس ذًمؽ سمحج٦م

 شبب تسؿقة عثامن بـ ذي الـورين: 

ٕٟمف شمزوج سمٌٜمتل رؾمقل ا هل لغم ا هل  ،يم٤من قمثامن ر ي ا هل قمٜمف ذا اًمٜمقريـ، وؾمٛمل سمف

وسمٜم٤مت رؾمقل ا هل لغم  وأم يمٚمثقم ر ي ا هل قمٜمٝمام، واطمدة سمٕمد إظمرى. ،رىمٞم٦مقمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

 ٤م. ٤م أيًْم ٤م وٟمًًٌ ديٜمً  ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٟمقر،

إن ا هل قمز وضمؾ  »ا هل قمٜمٝمام قمـ اًمٜمٌل لٚمی ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  قمـ اسمـ قم٤ٌمس ر ي

ج يمريَٛمتَل  قمثامنَ  وومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ًمإلُم٤مم أمحد، رىمؿ:  ؛06رىمؿ:)اعمٕمجؿ إوؾمط ًمٚمٓمؼماين، ش. أوطمی إزم  أن ُازوِّ

․ )ث سم٤مًمٌقاـمٞمؾ  وذم إؾمٜم٤مده قمٛمػم سمـ قمٛمران احلٜمٗمل، وهقوٕمٞمػ، ىم٤مل اسمـ قمدي: طمد 

 وومٞمٝم٤م اًمٜمقر واًمْمقء.  شمٓمٚمؼ قمغم اًمٕمٞمقن، «يمريٛمتلم» ًمٗمٔم٦م

ضمقا قمثامَن، ًمق» روي أن اًمٜمٌل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ عم٤م شمقذم سمٜمتف اًمث٤مٟمٞم٦م ىم٤مل: زم يم٤من  زوِّ

ضمُتف إٓ سم٤مًمقطمل ُمـ ا هل قمز وضمؾ   وذم ، 6/6/0)اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين ش.صم٤مًمث٦م ًمزوضمُتف، وُم٤م زو 

 إؾمٜم٤مده اًمٗمْمؾ سمـ اعمخت٤مر، وهقوٕمٞمػ(

سمٕمد رىمٞم٦م  –وذم رواي٦م : عم٤م زوج اًمٜمٌل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أم يمٚمثقم ر ي ا هل قمٜمف 
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ـّ ًمق يم٤من زم قمنٌم ًمزَ » قمثامن ىم٤مل: -ر ي ا هل قمٜمٝم٤م ضمُتَٙمُٝم ، /606/22)اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين ش.و 

 ، سم٢مؾمٜم٤مد آظمر، وومٞمف حمٛمد سمـ زيمري٤م اًمٖمال ي، وهق وٕمٞمػ(66وأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم إوؾمط، رىمؿ: ․وإؾمٜم٤مده ُمٜم٘مٓمع

 ة من ترمجة عثامن ريض اهلل عـه: ذكب

 ٟمًٌف: قمثامن سمـ قمٗم٤من سمـ اًمٕم٤مص سمـ أُمٞم٦م سمـ قمٌد اًمِمٛمس سمـ قمٌد ُمٜم٤مف سمـ ىميص

أؾمٚمؿ قمغم يد أ ي سمٙمر اًمّمديؼ  وًمد سمٕمد وىمٕم٦م اًمٗمٞمؾ سم٧ًم ؾمٜمقات. اؾمؿ أُمف: أروى. اًم٘مرر.

وختٚمػ قمـ همزوة سمدر سم٢مذن رؾمقل ا هل لغم  وه٤مضمر إمم احلٌِم٦م اهلجرة إومم، ر ي ا هل قمٜمف.

 ؿمٝمد سمٞمٕم٦م اًمروقان، ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمتٛمريض زوضمتف سمٜم٧م رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

ًٓ أرؾمٚمف رؾمقل  وووع إطمدى يديف قمغم إظمرى  ،ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم أهؾ ُمٙم٦م رؾمق

اؾمُتْخٚمَِػ ر ي ا هل قمٜمف همرة اعمحرم احلرام  ومجٕمؾ يده يَد قمثامن. هذا ًمٕمثامن، قمٜمد اًمٌٞمٕم٦م وىم٤مل:

ىُمتَِؾ قمغم يد إؾمقد اًمتجٞمٌل وألح٤مسمف ذم  ٤م.هـ، واؾمتٛمرت ظمالومتف اصمٜمل قمنم قم٤مُمً 2قم٤مم 

6م /ذي احلج٦م قم٤م،قمـ قمٛمر يٌٚمغ  هـ2  ًراضمع:اإلل٤مسم٦م ٤م.قم٤مُم(/ ؾمد اًمٖم٤مسم٦مأو؛/ .

 (/60آؾمتٞمٕم٤مبو

وإؿمؽم ُم٤مًمؽ سمـ طم٤مرث  يم٤من ُمـ ىمتٚمتف: طمٙمٞمؿ سمـ ضمٌٚم٦م، وقمٌد اًمرمحـ سمـ قمديس،

 (2/22)شم٤مريخ اإلؾمالم ًمٚمذهٌل وآظمر هجٛم٦م قمٚمٞمف ىم٤مم هب٤م إؾمقد اًمتجٞمٌل. ويمٜم٤مٟم٦م سمـ سمنم. اًمٜمخٕمل،

 اًمرمحـ سمـ قمديس لح٤م ي، ومل يث٧ٌم يمقٟمف ُمـ ىمتٚم٦م قمثامن ر ي ا هل قمٜمف. ٟم٘مقل: قمٌد 

بحث يف الصحايب عبد الرمحن بن عديس البؾوي ريض اهلل عـه، ودعوى 

 كوكه من قتؾة عثامن ريض اهلل عـه مع أكه من أصحاب الشجرة:

(، ىم٤مل: 6)رىمؿ: «ُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦م»٤م، وم٘مد روى قمٜمف اًمٌٖمقي ذم أُم٤م يمقٟمف لح٤مسمٞم  

ٟم٤م ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد )وصم٘مف أمحد وهمػمه، ووٕمٗمف  ،لدوق( -دصمٜم٤م أمحد سمـ ُمٜمّمقر )سمـ سمٙم٤مرطم

قمـ يزيد سمـ أ ي  ،قمـ قمٛمرو سمـ احل٤مرث )صم٘م٦م طم٤مومظ( ،ٟم٤م اسمـ وه٥م )صم٘م٦م طم٤مومظ( ،أظمرون(

قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمديس ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ،طمٌٞم٥م )صم٘م٦م وم٘مٞمف(

ُمـ اًمديـ يمام يٛمرق اًمًٝمؿ ُمـ اًمرُمٞم٦م ي٘متٚمقن سمجٌؾ ًمٌٜم٤من أو خيرج ٟم٤مس يٛمرىمقن  »ي٘مقل: 

  «اجلٚمٞمؾ ]أو سم٤مجلٚمٞمؾ أو سمحٌؾ[ ًمٌٜم٤من
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وأُم٤م يمقٟمف ُمـ ألح٤مب اًمِمجرة، وُمع ذًمؽ يم٤من ذم ىمتٚم٦م قمثامن ر ي ا هل قمٜمف، ومروي 

سمـ قمٛمر اًمتٛمٞمٛمل )ُمؽموك،  ُمع وٕمٗمف ُمٗمرط ذم اًمتِمٞمع(، وؾمٞمػُمـ طمدي٨م اسمـ هلٞمٕم٦م )وهق 

 قمٛمر اًمقاىمدي )يمذاب(.يمذاب(، وحمٛمد سمـ 

( ُمـ ـمريؼ اسمـ /) «دٓئؾ اًمٜمٌقة»وم٠مظمرج اًمٌٞمٝم٘مل ذم أُم٤م طمدي٨م اسمـ هلٞمٕم٦م: 

أ ي طمٌٞم٥م، أن ُمٕم٤موي٦م سمـ أ ي ؾمٗمٞم٤من، أظمذ اسمـ قمديس ذم زُمـ أهؾ ُمٍم  هلٞمٕم٦م، قمـ يزيد سمـ

وم٠مدريمف رضمؾ رام ُمـ ىمريش وم٠مؿم٤مر إًمٞمف  ،ومٝمرب ُمٜمف ومٓمٚمٌف ؾمٗمٞم٤من سمـ جمٞم٥م ،ومجٕمٚمف ذم سمٕمٚمٌؽ

وم٘م٤مل اسمـ قمديس: أٟمِمدك ا هل ذم دُمل وم٢مين ممـ سم٤ميع حت٧م اًمِمجرة. وم٘م٤مل: إن اًمِمجر  ،سم٦مسمٜمِم٤م

وم٘متٚمف. ىم٤مل اسمـ هلٞمٕم٦م: يم٤من قمٌد اًمرمحـ سمـ قمديس اًمٌٚمقي ؾم٤مر  ،أو ىم٤مل: اجلٚمٞمؾ ،يمثػم ذم اجلٌؾ

صمؿ ىمتؾ اسمـ قمديس سمٕمد ذًمؽ سمٕم٤مم أو اصمٜملم سمجٌؾ ًمٌٜم٤من أو  ،سم٠مهؾ ُمٍم  إمم قمثامن وم٘متٚمقه

قمـ أ ي احلّملم قمـ قمٌد  س٤مٌقمواه قمثامن سمـ ل٤مًمح قمـ اسمـ هلٞمٕم٦م قمـ قمٞم٤مش سمـ سم٤مجلٚمٞمؾ. ور

 صمؿ ذم ىمتٚمف. ،اًمرمحـ سمـ قمديس سمٛمٕمٜمك احلدي٨م اعمرومقع

 «ُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦م»(، واًمٌٖمقي ذم ) «ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م»وأظمرج ُمثٚمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم 
صمٜم٤م قمٞم٤مش  ( ُمـ ـمريؼ اسمـ هلٞمٕم٦م،/60) «شم٤مريخ دُمِمؼ»(، واسمـ قم٤ًميمر ذم 62)رىمؿ:

 سمـ قم٤ٌمس سمف.

 «شم٤مريخ دُمِمؼ»(، واسمـ قم٤ًميمر ذم /66) «شم٤مريخ اعمديٜم٦م»وأظمرج ُمثٚمف اسمـ ؿم٦ٌم ذم 
(/66.ُمـ ـمريؼ اسمـ هلٞمٕم٦م، قمـ يزيد سمـ أ ي طمٌٞم٥م ىمقًمف ) 

(، وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم 26، و62)رىمؿ: «أطم٤مد واعمث٤مين»وأظمرج ُمثٚمف اسمـ أ ي قم٤ملؿ ذم 

 ـ ـمريؼ اسمـ هلٞمٕم٦م، ٟم٤م يزيد سمـ قمٛمرو اعمٕم٤مومري، سمف.( ُم)رىمؿ: «ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م»

 «شم٤مريخ اعمديٜم٦م»(، واسمـ ؿم٦ٌم ذم 60)رىمؿ: «اًمًٜم٦م»وأظمرج اسمـ أ ي قم٤ملؿ ذم 
(/6 واسمـ قم٤ًميمر ذم ، )«شم٤مريخ دُمِمؼ» (/66ُمـ ـمريؼ اسمـ هلٞمٕم٦م ) قمـ يزيد سمـ ،

ٗم٤من ر ي ا هل قمٜمف ومٌٞمٜمام قمٛمرو اعمٕم٤مومري أٟمف ؾمٛمع أسم٤م صمقر اًمتٛمٞمٛمل ىم٤مل: ىمدُم٧م قمغم قمثامن سمـ قم

وم٘مٚم٧م:  ،أٟم٤م قمٜمده ظمرضم٧م وم٢مذا أٟم٤م سمقومد أهؾ ُمٍم، ومرضمٕم٧م إمم قمثامن سمـ قمٗم٤من ر ي ا هل قمٜمف

أرى وومد أهؾ ُمٍم ىمد رضمٕمقا، مخًلم قمٚمٞمٝمؿ اسمـ قمديس، ىم٤مل: يمٞمػ رأيتٝمؿ؟ ىمٚم٧م: رأي٧م 

خٓم٥م وم ،ىمقُم٤م ذم وضمقهٝمؿ اًمنم. ىم٤مل: ومٓمٚمع اسمـ قمديس ُمٜمؼم رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

اًمٜم٤مس ولغم ٕهؾ اعمديٜم٦م اجلٛمٕم٦م، وىم٤مل ذم ظمٓمٌتف: أٓ إن اسمـ ُمًٕمقد طمدصمٜمل أٟمف ؾمٛمع 
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، وشمٙمٚمؿ سمٙمٚمٛم٦م أيمره شإن قمثامن سمـ قمٗم٤من يمذا ويمذا»رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل: 

ومحدصمتف أن اسمـ قمديس لغم هبؿ.  ،ذيمره٤م، ومدظمٚم٧م قمغم قمثامن ر ي ا هل قمٜمف وهق حمّمقر

يمذب وا هل اسمـ قمديس ُم٤م ؾمٛمٕمٝم٤م ُمـ اسمـ ُمًٕمقد، »ؿ؟ وم٠مظمؼمشمف، وم٘م٤مل: وم٠ًمًمٜمل ُم٤مذا ىم٤مل هل

وٓ ؾمٛمٕمٝم٤م اسمـ ُمًٕمقد ُمـ رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمط، وًم٘مد اظمت٠ٌمت قمٜمد ر ي 

قمنما، ومٚمقٓ ُم٤م ذيمر ُم٤م ذيمرت، إين ًمراسمع أرسمٕم٦م ذم اإلؾمالم، وضمٝمزت ضمٞمش اًمٕمنة، وًم٘مد 

اسمٜمتف، صمؿ شمقومٞم٧م وم٠مٟمٙمحٜمل إظمرى، وا هل ُم٤م ائتٛمٜمل رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم 

وٓ شمٖمٜمٞم٧م، وٓ متٜمٞم٧م، وٓ ُم٧ًًم سمٞمٛمٞمٜمل ومرضمل  ،زٟمٞم٧م، وٓ هىم٧م ذم ضم٤مهٚمٞم٦م وٓ إؾمالم

ُمذ سم٤ميٕم٧م رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وًم٘مد مجٕم٧م اًم٘مرآن قمغم قمٝمد رؾمقل ا هل لغم ا هل 

٧م، إٓ أن ٓ أضمد ذم شمٚمؽ اجلٛمٕم٦م، قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وٓ ُمرت  ي مجٕم٦م إٓ وأٟم٤م أقمتؼ رىم٦ٌم ُمذ أؾمٚمٛم

 ش.صمؿ أقمتؼ ًمتٚمؽ اجلٛمٕم٦م سمٕمد

 .«ويم٤من ممـ سم٤ميع حت٧م اًمِمجرة»: (،  وزاد)رىمؿ: «ُمًٜمده»وأظمرج اًمٌزار ُمثٚمف ذم 
هذا طمدي٨م ٓ ٟمِمؽ ذم أٟمف »( وىم٤مل: /6) «اعمقوققم٤مت»وأورده اسمـ اجلقزي ذم 

 .«يمذب، وًمًٜم٤م ٟمحت٤مج إمم اًمٓمٕمـ ذم اًمرواة
ٞمٕم٦م ُمع هلواسمـ »(: 2، رىمؿ:60)ص «شمٚمخٞمص اعمقوققم٤مت» وىم٤مل اًمذهٌل ذم

 .«وٕمٗمف ومٞمف شمِمٞمع ىمقي
وىمد شمٙمٚمؿ ومٞمف إئٛم٦م وٟمًٌقه إمم  ،اسمـ هلٞمٕم٦م ؿمديد اإلومراط ذم اًمتِمٞمع»ىم٤مل اسمـ قمدي: و

  (/)اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل .«اًمْمٕمػ

واًمرواي٦م  واحل٤ملؾ أن ُمدار احلدي٨م قمغم اسمـ هلٞمٕم٦م، وهق ُمع وٕمٗمف ُمٗمرط ذم اًمتِمٞمع،

 مم٤م يقاومؼ هقاه، ومال شم٘مٌؾ ُمٜمف.

يمت٥م إزّم  » (، ىم٤مل:/2) «شم٤مرخيف»وأُم٤م طمدي٨م ؾمٞمػ سمـ قمٛمر: وم٠مظمرضمف اًمٓمؼمي ذم 

(، قمـ حمٛمد وـمٚمح٦م وأ ي طم٤مرصم٦م وأ ي قمثامن، ُمتٝمؿ سم٤مًمقوعاًمنّي، قمـ ؿمٕمٞم٥م قمـ ؾمٞمػ )

أرسمٕم٦م أُمراء؛ ىم٤مًمقا: عم٤م يم٤من ذم ؿمقال ؾمٜم٦م مخس وصمالصملم ظمرج أهؾ ُمٍم ذم أرسمع روم٤مق قمغم 

 .«اعم٘مّٚمؾ ي٘مقل: ؾمتامئ٦م، واعمٙمثّر ي٘مقل: أًمػ. قمغم اًمّروم٤مق قمٌد اًمرمحـ سمـ قمديس اًمٌٚمقّي 
 وؾمٞمػ سمـ قمٛمر اًمتٛمٞمٛمل ُمؽموك، ُمتٝمؿ سم٤مًمقوع واًمزٟمدىم٦م. ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: ُمؽموك.

وىمد اهتؿ ، وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن: اهتؿ سم٤مًمزٟمدىم٦م. و ىم٤مل اسمـ ٟمٛمػم:يم٤من ؾمٞمػ يْمع احلدي٨م
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 (2/2آقمتدال )ُمٞمزان سم٤مًمزٟمدىم٦م.

 «اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى»وأُم٤م طمدي٨م حمٛمد سمـ قمٛمر اًمقاىمدي : وم٠مظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ذم 
(/ ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ ) قمٛمر ىم٤مل: طمدصمٜمل إسمراهٞمؿ سمـ ضمٕمٗمر، قمـ أم اًمرسمٞمع سمٜم٧م قمٌد

اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦م، قمـ أسمٞمٝم٤م. )ح( ىم٤مل: وأظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ قمٛمر ىم٤مل: طمدصمٜمل يٞمك 

، قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمقد، قمـ حمٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦م. )ح( ىم٤مل: وأظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز

ىم٤مل: طمدصمٜمل اسمـ ضمري٩م ، وداود سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمٕمٓم٤مر، قمـ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر، قمـ ضم٤مسمر سمـ 

قمٌد ا هل: أن اعمٍميلم عم٤م أىمٌٚمقا ُمـ ُمٍم يريدون قمثامن وٟمزًمقا سمذي ظمِم٥م دقم٤م قمثامن حمٛمد سمـ 

وم٤مرددهؿ قمٜمل، وأقمٓمٝمؿ اًمرى، وأظمؼمهؿ أين وم٤مقمؾ سم٤مُٕمقر  اذه٥م إًمٞمٝمؿ،»ُمًٚمٛم٦م وم٘م٤مل: 

، ومريم٥م حمٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦م إًمٞمٝمؿ إمم ش اًمتل ـمٚمٌقا، وٟم٤مزع قمـ يمذا، سم٤مُٕمقر اًمتل شمٙمٚمٛمقا ومٞمٝم٤م

ذي ظمِم٥م. ىم٤مل ضم٤مسمر: وأرؾمؾ ُمٕمف قمثامن مخًلم رايم٤ٌم ُمـ إٟمّم٤مر أٟم٤م ومٞمٝمؿ، ويم٤من 

 ،واسمـ اًمٌٞم٤مع ،سمـ محران اعمرادي وؾمقدان ،رؤؾم٤مؤهؿ أرسمٕم٦م: قمٌد اًمرمحـ سمـ قمديس اًمٌٚمقي

 .«...وقمٛمرو سمـ احلٛمؼ اخلزاقمل
حمٛمد سمـ قمٛمر ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م قمٌد اًمرمحـ سمـ أ ي اًمزٟم٤مد، قمـ أ ي ضمٕمٗمر  وىم٤مل أيًْم٤م: أظمؼمٟم٤م

رأؾمٝمؿ  ،يم٤من اعمٍميقن اًمذيـ طمٍموا قمثامن ؾمتامئ٦م»اًم٘م٤مرئ ُمقمم اسمـ قم٤ٌمس اعمخزوُمل ىم٤مل: 

وقمٛمرو سمـ احلٛمؼ  ،سمـ سمنم سمـ قمت٤مب اًمٙمٜمديويمٜم٤مٟم٦م  ،قمٌد اًمرمحـ سمـ قمديس اًمٌٚمقي

 (/6)اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ٓسمـ ؾمٕمد .«اخلزاقمل...

وىم٤مل أسمق  ىم٤مل اًمٌخ٤مري وأسمق طم٤مشمؿ: ُمؽموك. وحمٛمد سمـ قمٛمر اًمقاىمدي ُمؽموك، يمذاب.

وىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ: هق  واسمـ راهقيف: يْمع احلدي٨م. ،واسمـ اعمديٜمل ،واًمٜم٤ًمئل ،طم٤مشمؿ

-/2)ُمٞمزان آقمتدال  شمرمجتف: واؾمت٘مر آمج٤مع قمغم وهـ اًمقاىمدي.يمذاب. وىم٤مل اًمذهٌل ذم آظمر 

). 

وومٞمٝم٤م ذيمر قمٌد اًمرمحـ سمـ قمديس مجٕمٝم٤م  ،وًمٚمقاىمدي أظم٤ٌمر أظمرى ذم أُمر ُم٘متؾ قمثامن

 .«شم٤مرخيف»اًمٓمؼمي ذم 
ألح٤مب يمت٥م اًمت٤مريخ واًمؽماضمؿ قمغم اًمرواي٤مت اعمذيمقرة وم٘م٤مًمقا: اسمـ اقمتٛمد مجع ُمـ و

ُمع وٕمٗمف اسمـ هلٞمٕم٦م ، ُمع أن يم٤من ذم ىمتٚم٦م قمثامن ر ي ا هل قمٜمفة وقمديس ُمـ ألح٤مب اًمِمجر

، وحمٛمد سمـ قمٛمر ُمتٝمؿ سمقوع احلدي٨م سمـ قمٛمر اًمتٛمٞمٛمل ُمؽموك، ُمٗمرط ذم اًمتِمٞمع، وؾمٞمػ
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يمذاب.ُمؽموك، اًمقاىمدي 

 مل يشارك صحايب يف قتل عثامن ريض اهلل عـه، وإكام قتؾه األوباش: 

وإٟمام  قمثامن أطمد ُمـ إٟمّم٤مر واعمٝم٤مضمريـ،مل يٙمـ ذم ىمتٚم٦م  ىم٤مل احلًـ ر ي ا هل قمٜمف:

 ىمتٚمف إوسم٤مش ُمـ أهؾ ُمٍم. 

صمٜم٤م قمٌد إقمٚمی سمـ اهلٞمثؿ ىم٤مل: طمدصمٜمل أ ي ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمٚمحًـ: » ىم٤مل ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مط:

ش. أيم٤من ذم ُمـ ىمتؾ قمثامن أطمد ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر؟ ىم٤مل: ٓ! يم٤مٟمقا أقمالضم٤م ُمـ أهؾ ُمٍم

 .(6)شم٤مريخ ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مط، ص

٩ٌم » اإلُم٤مم اًمٜمقوي رمحف ا هل: ىم٤مل ومل يِم٤مرك ذم ىمتٚمف أطمٌد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، وإٟمام ىمَتٚمف مَهَ

وإرذال، حتزسمقا وىمّمدوه ُمـ ُمٍم، ومٕمجزت  ،وؾمٗمٚم٦م إـمراف ،وُرقم٤مٌع ُمـ هَمقهَم٤مء اًم٘م٤ٌمئؾ

)ذح اًمٜمقوي قمٚمی ُمًٚمؿ ش. ومحٍموه طمتی ىمتٚمقه ر ي ا هل قمٜمف ،اًمّمح٤مسم٦م احل٤مضون قمـ دومٕمٝمؿ

6/6) 

إن أظمٞم٤مر اعمًٚمٛملم مل يدظمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ دم قمثامن، ٓ ىمتؾ، » ـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف ا هل:ىم٤مل اسم

ش. وأهؾ اًمٗمتـ ،وٓ أُمر سم٘متٚمف، وإٟمام ىمتٚمف ـم٤مئٗم٦م ُمـ اعمٗمًديـ ذم إرض ُمـ أوسم٤مش اًم٘م٤ٌمئؾ

 ، ط: ُمٍم(6اعم٤ًمُمرة، ص. 22اعمٜمت٘می ُمـ ُمٜمٝم٤مج آقمتدال، ص. /2)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م 

 : يف قتل عثامن بؽر وال عؿرو بن احلؿقمل يشارك حمؿد بن أيب 
ان ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، ومل يِم٤مرك أطمد ُمـ  اقمٚمؿ أن حمٛمد سمـ أ ي سمٙمر وقمٛمرو سمـ احلٛمؼ ُيَٕمد 

ٟمٕمؿ يم٤من قمٛمرو سمـ احلٛمؼ يرى أن  اًمّمح٤مسم٦م ذم ىمتؾ قمثامن ر ي ا هل قمٜمف قمغم رأي اعمح٘م٘ملم.

  ومل يِم٤مرك ذم ىمتٚمف. يتٜم٤مزل قمثامن ر ي ا هل قمٜمف قمـ ُمٜمّمٌف،

وأُم٤م ُم٤م ذيمره سمٕمض : »(/20)ش اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»ل احل٤مومظ اسمـ يمثػم رمحف ا هل ذم ىم٤م

يّمح قمـ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م أٟمف  اًمّمح٤مسم٦م أؾمٚمٛمف ور ي سم٘متٚمف، ومٝمذا ٓ اًمٜم٤مس ُمـ أن سمٕمَض 

ُمـ ومٕمٚمف، وًمٙمـ سمٕمْمٝمؿ يم٤من  وؾم٥م   ،ف وُمَ٘مَتفهَ ر ي سم٘متؾ قمثامن ر ي ا هل قمٜمف، سمؾ يمٚمٝمؿ يمرِ 

وقمٛمرو سمـ احلَِٛمؼ،  ،وحمٛمد سمـ أ ي سمٙمر ،يمٕمامر سمـ ي٤مه ُمـ إُمر؛دُّ ًمق ظمٚمع ٟمٗمًف يقَ 

 .(، ط: دار اًمٗمٙمر/6اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ) ش.وهمػمهؿ

واحلؼ أن يم٤ٌمر اًمّمح٤مسم٦م ر ي ا هل قمٜمٝمؿ يم٤مٟمقا يرون قمثامن ر ي ا هل قمٜمف قمغم احلؼ، و 

 اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مًمتخكم قمـ اخلالوم٦م سم٤مـمٚم٦م قمغم اإلـمالق. 
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 واًم٘م٤م ي أسمقسمٙمراسمـ اًمٕمر ي ذم (،6)ص  «اًمتٛمٝمٞمد» ٤ًمعمل ذمح أسمق اعمِمٙمقر اًمس  

ىمقل ُمـ  (/6)  «اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م» واسمـ يمثػم ذم (،6)ص  «اًمٕمقالؿ ُمـ اًم٘مقالؿ»

 ًمٚمِمٞمخ حمٛمد ٟم٤مومع، ر ي ا هل قمٜمف،اعمرشم٣م )ؾمػمة قمكم . ُمرضمقح ذه٥م إمم أن قمٛمرو سمـ احلٛمؼ ُمـ ىمتٚم٦م قمثامن،

 (. 26ص 

وًمٙمـ ىم٤مل ًمف  ن ر ي ا هل قمٜمف حمٛمد سمـ أ ي سمٙمر ُمع مج٤مقم٦م اًمٌٖم٤مة،وممـ دظمؾ قمغم قمثام

وذم رواي٦م: ضب  ومٜمدم وظمرج ُمـ اًمٌٞم٧م. يم٤من أسمقك طمٞم٤م عم٤م أىمٌٚم٧َم. ًمق قمثامن ر ي ا هل قمٜمف:

واحلؼ أن  وًمٙمـ يمؾ هذا ٓ أؾم٤مس ًمف. حمٛمد سمـ أ ي سمٙمر قمثامن ر ي ا هل قمٜمف ذم طمٚم٘مف سمخٜمجر.

ومٜمدم  وًم٘مٞمف شمٗمٓمـ عمٙمٞمدة اعمٜم٤موم٘ملم، دم اعمديٜم٦م ودظمؾ قمغم قمثامن،ومٚمام ىم اًم٤ًٌمئٞملم أهمروه سمٕمثامن،

 وٓ أُمًؽ حلٞمتف، وٓ هجؿ قمٚمٞمف. وظمرج ُمـ قمٜمد قمثامن ر ي ا هل قمٜمف ومل ييب سمخٜمجر،

صمؿ دظمؾ  ومل يتح٘مؼ ذًمؽ. وخيٚمّمقا ُمـ سمٞمٜمٝمؿ. وأراد اعمٜم٤موم٘مقن أن ُي٘متَؾ ىمرر قمغم يد ىمرر،

ىم٤مًمقا: ومٚماّم ظمَرج » وىمتٚمقا قمثامن ر ي ا هل قمٜمف. مه٤م،ىمتػمة اًمًٙمقين وؾمقدان سمـ محران وهمػم

ُٙمقٟمِّٞم٤من واًمٖم٤مومِ٘ملُّ سمحديدة هحمٛمُد سمـ أ ي سمٙمر وقمرومقا اٟمٙم٤ًمرَ   ً ـُ مُحران اًم ، صم٤مر ىمتػمُة وؾمقداُن سم

 (/6)شم٤مريخ اًمٓمؼميش. ُمٕمف

وروی أؾمُد سمـ ُمقؾمی ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد » :«آؾمتٞمٕم٤مب» ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ قمٌد اًمؼم ذم

٦م ىم٤مل: طمدصمٜم٤م يمٜم٤مٟم٦م ُمقمم لٗمٞم٦م سمٜم٧م طُمٞمَلٍّ ويم٤من ؿمِٝمد يقم اًمدار إٟمف مل يٜمؾ حمٛمُد سمـ أ ي سمـ ـمٚمح

سمٙمر ُمـ دم قمثامن، وم٘م٤مل حمٛمد سمـ ـمٚمح٦م: وم٘مٚم٧م ًمٙمٜم٤مٟم٦م: ومٚمؿ ىمٞمؾ إٟمف ىمتٚمف؟ ىم٤مل: ُمٕم٤مذ ا هل أن 

يٙمقن ىمتٚمف، إٟمام دظمؾ قمٚمٞمف وم٘م٤مل ًمف قمثامن: ي٤م اسمـ أظمل ًم٧ًم سمّم٤مطمٌل، ويمٚم ٛمف سمٙمالم، ومخرج 

 (/6)آؾمتٞمٕم٤مب ش. يٜمؾ ُمـ دُمف سمٌمء ومل

وأظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر سمًٜمده قمـ حمٛمد سمـ ـمٚمح٦م سمـ ُمٍمف ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م يمٜم٤مٟم٦م ُمقمم 

ؿمٝمدت ُم٘متؾ قمثامن وأٟم٤م اسمـ أرسمع قمنمة ؾمٜم٦م. ىمٚم٧م: هؾ أٟمدی حمٛمد »لٗمٞم٦م سمٜم٧م طمٞمل ىم٤مل: 

ًم٧ًم  سمـ أ ي سمٙمر سمٌمء ُمـ دُمف؟ وم٘م٤مل: ُمٕم٤مذ ا هل، دظمؾ قمٚمٞمف، وم٘م٤مل قمثامن: ي٤م اسمـ أظمل

 (/0)شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر ش.سمّم٤مطمٌل. ومخرج ومل يٜمد ُمـ دُمف سمٌمء

أن اسمـ أ ي سمٙمر » قمـ احلًـ اًمٌٍمي: ،واسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ،روى ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مطو

ًم٘مد أظمذت ُمٜمل ُم٠مظمذا أو ىمٕمدت ُمٜمل ُم٘مٕمًدا ُم٤م يم٤من أسمقك ًمٞم٘مٕمده  :وم٘م٤مل قمثامن ،أظمذ سمٚمحٞمتف

 (/-شم٤مريخ اًمٓمؼمي. 6ص )شم٤مريخ ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مط، .شومخرج وشمريمف
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 شمّمح اًمرواي٤مت اًمتل شمٗمٞمد أن حمٛمد سمـ أ ي سمٙمر ؿم٤مرك ذم ىمتؾ قمثامن ر ي ا هل قمٜمف.  وٓ

ومقضم٠مه ذم ٟمحره سمٛمِم٤مىمص » قمـ احلًـ اًمٌٍمي: «ُمٕمجٛمف اًمٙمٌػم» روى اًمٓمؼماين ذم -6

 ( /66/6ػم ًمٚمٓمؼماين )اعمٕمجؿ اًمٙمٌش.يم٤مٟم٧م ذم يده

 ٕمٞمػ، وؾمٞم ٤مُف قمثامن جمٝمقل. ذم إؾمٜم٤مده ُم٤ٌمرك سمـ ومْم٤مًم٦م و

وم٘م٤مم إًمٞمف »وروى اًمٓمؼماين ذم رواي٦م أظمرى قمـ وصم٤مب ُمقمم قمثامن ر ي ا هل قمٜمف: -2

 ( 2/66/6ػم ًمٚمٓمؼماين )اعمٕمجؿ اًمٙمٌش.سمٛمِم٘مص طمتك وضم٠مه سمف ذم رأؾمف

 ذم إؾمٜم٤مده وصم٤مب ُمقمم قمثامن ُمًتقر احل٤مل. 

- سمف اسمـ أ ي سمٙمر ض» روى ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مط قمـ اسمـ قمٛمر ر ي ا هل قمٜمٝمام:و

 (6)شم٤مريخ ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مط، ص. شسمٛمِم٤مىمص ذم أوداضمف

إؾمٜم٤مده » ذم إؾمٜم٤مده أسمق زيمري٤م اًمٕمجالين جمٝمقل، ىم٤مل حمٛمد سمـ قمٌد ا هل اًمّمحٌل:

وٕمٞمػ: جلٝم٤مًم٦م أ ي زيمري٤م اًمٕمجالين، وُمتٜمف ؿم٤مذ عمخ٤مًمٗمتف اًمرواي٦م اًمّمحٞمح٦م اًمتل ومٞمٝم٤م أن حمٛمد 

، ط: قمامدة 0/2 ا هل قمٜمف)ومتٜم٦م ُم٘متؾ قمثامن سمـ قمٗم٤من ر ي ش.وقمٔمفسمـ أ ي سمٙمر ظمرج ُمـ قمٜمد قمثامن سمٕمد ُم٤م 

 اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل اعمديٜم٦م اعمٜمقرة(

- ٤مف قمـ ـمَ  «اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم»روى اًمٓمؼماين ذمو قمـ قم٤مئِم٦م ر ي ا هل قمٜمٝم٤م ْٚمؼ سمـ ظُمِم 

ًمٚمٓمؼماين )اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم  ش.٤م، ًمٕمـ ا هل ىمتٚمتف، أىم٤مد ا هل اسمـ أ ي سمٙمر سمفىُمتِؾ وا هل ُمٔمٚمقُمً » ىمقهَل٤م:

6//6) 

٤م ( ومل يقرد ومٞمف ضمرطًم /) «اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم»وـمٚمؼ سمـ ظمِم٤مف شمرمجف اًمٌخ٤مري ذم 

(، وذيمره اسمـ طم٤ٌمن /0) «اجلرح واًمتٕمديؾ»، وشمٌٕمف قمغم ذًمؽ اسمـ أ ي طم٤مشمؿ ذم وٓشمٕمدياًل 

٤م ، مل ٟمجد ًمف رواي٦م همػمه(. وٓ يٕمرف ـمٚمؼ سمـ ظمِم٤مف إٓ هبذه اًمرواي٦م/) «اًمث٘م٤مت»ذم 

 ذم يمت٥م احلدي٨م، واًمت٤مريخ، واًمؽماضمؿ، وهمػمه٤م ُمـ اعمراضمع، وهل يمثػمة.

وومدٟم٤م إمم اعمديٜم٦م ًمٜمٜمٔمر ومٞمؿ ىمتؾ قمثامن، »ىم٤مل راويف: ـمٚمٞمؼ سمـ ظمِم٤مف: وأُم٤م ُمتٜمف ومٖمري٥م،

ومٚمام ىمدُمٜم٤م ُمر ُمٜم٤م سمٕمض إمم قمكم، وسمٕمض إمم احلًلم سمـ قمكم ر ي ا هل قمٜمٝمام، وسمٕمض إمم 

 ...ش.وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م طمتك أشمٞم٧م قم٤مئِم٦م أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم ر ي ا هل قمٜمٝمـ،

ا سمٕمد ُم٘متؾ قمثامن ر ي ا هل رهمؿ أٟمف مل جيتٛمع قمكم وقم٤مئِم٦م ر ي ا هل قمٜمٝمام ذم اعمديٜم٦م أسمدً 

 ويم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م ر ي ا هل قمٜمٝم٤م ذم ُمٙم٦م طملم ىُمتِؾ قمثامن ر ي ا هل قمٜمف.  قمٜمف.
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-2)ص  «ُمروي٤مت أ ي خمٜمػ ذم شم٤مريخ اًمٓمؼمي» ومجع اًمِمٞمخ يٞمك سمـ إسمراهٞمؿ ذم

2.قمدة أدًم٦م وىمرائـ قمغم قمدم ُمِم٤مريم٦م حمٛمد سمـ أ ي سمٙمر ذم ىمتؾ قمثامن ر ي ا هل قمٜمف ) 

 مؼتل عثامن ريض اهلل عـه: 

ويم٤مٟم٧م اًمٗمتقطم٤مت  ٤م قمغم قمٝمد قمثامن ر ي ا هل قمٜمف،ا واؾمٕمً ؿمٝمد اإلؾمالم اٟمتِم٤مرً 

 ،يُمٝم٤م قمغم قمٝمد قمثامن ر ي ا هل قمٜمفوشمؿ شمدار اإلؾمالُمٞم٦م شمقىمٗم٧م سمٛم٘متؾ قمٛمر ر ي ا هل قمٜمف،

ٔمرا إمم قمز احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وؿ  اًمٞمٝمقُد واًمٜمّم٤مرى واعمٜم٤موم٘مقن سمٕمض اعمًٚمٛملم اًمًذج وٟم

 وـم٤مًمٌقا قمثامن سم٤مًمتخكم قمـ ُمٜمّمٌف، أؾم٤مس هل٤م، وسمدؤوا يقضمٝمقن ـمٕمقٟم٤م واقمؽمو٤مت ٓ إًمٞمٝمؿ،

وًمٙمـ يم٤من رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل  ًم٘مٓمع اًمٗمتٜم٦م، فأن يتخغم قمـ ُمٜمّمٌوأراد قمثامن 

ُّمؽ ىمٛمٞمًّم٤م، وم٢من أرادوك قمغم ظمٚمِٕمف ومال ختٚمْٕمف هلؿي٤م قم» ًمف: )ؾمٜمـ ش. ثامُن، إٟمف ًمٕمؾ ا هلَ ُيَ٘مٛمِّ

 وىم٤مل اًمؽمُمذي: طمدي٨م طمًـ( ․262وُمًٜمد أمحد، رىمؿ: ․0اًمؽمُمذي، رىمؿ:

اًمتل أصم٤مره٤م قمٌد ا هل سمـ ؾم٤ٌم ذم ُمٍم،  ويم٤من قمثامن ر ي ا هل قمٜمف يريد إـمٗم٤مء ٟم٤مر اًمٗمتٜم٦م،

شمٔم٤مهر  ويم٤من ُمـ هيقد لٜمٕم٤مء، ،٠م إمم اًمٙمقوم٦م وأصم٤مر اًمٗمتٜم٦م إصم٤مرةجلومٚمام ـمرده أُمػم ُمٍم ُمٜمٝم٤م 

ومٚمؿ ُيِ٘مؿ قمثامن ر ي ا هل  سم٤مإلؾمالم، وأراد أن يت٘مرب إمم قمثامن ويٜم٘مض احلٙمقُم٦م قمروة قمروة،

وأرؾمؾ قمكم ر ي ا هل قمٜمف احلًٜملم ر ي ا هل قمٜمٝمام ٤م ُمٜمف. وم٠مصم٤مر اًمٜم٤مَس وده اٟمت٘م٤مُمً  قمٜمف ًمف وزٟم٤م،

ومل يرهم٥م قمثامن ر ي ا هل قمٜمف أن يٗمتح سم٤مب ا يدظمؾ قمٚمٞمف، يدقم٤م أطمدً  وٓ ًمٞم٘مقُم٤م قمغم اًم٤ٌمب،

ومتح قمثامن و قمٜمف، اًمٗمتٜم٦م، ومرد يمؾ ُمـ ضم٤مء ًمٞمداومع قمٜمف، إٟمام سم٘مل قمٌد ا هل سمـ اًمزسمػم وُمروان رهماًم 

وقمجز قمٌد ا هل سمـ اًمزسمػم وُمروان قمـ  وم٘متٚمقه.ومدظمٚمقا قمٚمٞمف اًم٤ٌمب وووع اعمّمحػ سملم يديف 

وم٢مٟمف مل يرض أن ُيًؾ   ثامن ر ي ا هل قمٜمف ًمٕم٤مُم٦م اًمّمح٤مسم٦م سم٤مًم٘مت٤مل،ومل ي٠مذن قم ُم٘م٤موُمتٝمؿ،

 ووىمع دُمف قمغم أي٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م: وىُمتَِؾ وهق يتٚمق اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، اًمًٞمػ ذم اعمًٚمٛملم سمًٌٌف،

وومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ٕمحد سمـ طمٜمٌؾ،  ؛20ؿمٕم٥م اإليامن، رىمؿ:) (٥٧٫ابلقرة/ ) َّ  ام يل ىل يكمل ىكٱُّٱ

 (6رىمؿ:

 دم قمثامن ر ي ا هل قمٜمف قمغم اًمٜمًخ٦م اًمتل يتٗمظ هب٤م ُمتحُػ إؾمٓمٜمٌقل.وٓزاًم٧م آصم٤مر 

ويمثػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم يم٤مٟمقا قمغم اًمثٖمقر  ويم٤من ُمٕمٔمؿ اًمّمح٤مسم٦م ظمرضمقا ًمٚمح٩م،

وولؾ اعمٗمًدون سم٤مٔٓف إمم اعمديٜم٦م اعمٜمقرة،  واجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمٚمف، إلقمالء يمٚمٛم٦م ا هل شمٕم٤ممم،

وًمٙمٜمٝمؿ اؾمتامشمقا ذم  ديٜم٦م اعمٜمقرة ُم٘م٤موُمتٝمؿ،ولٕم٥م قمغم اًمّمح٤مسم٦م اعمتقاضمديـ ذم اعم
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 .ا٤م ؿمديدً هن٤مهؿ أُمػم اعم١مُمٜملم قمثامن ر ي ا هل قمٜمف قمـ اعم٘م٤موُم٦م هنٞمً  ًمٙمـٝمؿ، ٝمتُمقاضم

ملَ مل يداومع اًمّمح٤مسم٦م قمـ قمثامن  وأضم٤مب اًمِمٞمخ قمثامن اخلٛمٞمس قمـ آقمؽماض اًم٘م٤مئؾ:

 أضم٤مب قمٜمف سمثالصم٦م وضمقه: -ر ي ا هل قمٜمف؟ 

 ا.٤م ؿمديدً قمٜمف قمٜمف هنٞمً قمثامن ر ي ا هل  كهن -6

ويم٤من يمثػم ُمـ  يم٤من قمدد اًمّمح٤مسم٦م ذم اعمديٜم٦م أىمؾ سمٙمثػم ُمـ قمدد اخلقارج قمٚمٞمف، -2

 ،واًمٕمراق ،واًمٌٍمة ،واًمٙمقوم٦م ،واًمِم٤مم ،واؾمتقـمـ سمٕمْمٝمؿ ُمٍم اًمّمح٤مسم٦م ظمرضمقا ًمٚمح٩م.

 وهمػمه٤م.

- ،وًمٙمـ مل خيٓمر  أرؾمؾ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م أسمٜم٤مءهؿ ًمٚمذود قمـ قمثامن ر ي ا هل قمٜمف

 ن إُمر يّمؾ إمم ىمتؾ قمثامن ر ي ا هل قمٜمف. سم٤ٌمهلؿ أ

ورأى ذم اعمٜم٤مم اًمٜمٌل  وشمٗمٞمد اًمرواي٤مت أن قمثامن ر ي ا هل قمٜمف يم٤من ل٤مئام قمٜمد ُم٘متٚمف،

)شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ  إن ىم٤مشمٚمتٝمؿ اٟمتٍمت، وإٓ أومٓمرت قمٜمدٟم٤م اًمٞمقم. لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل:

 (/6. اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م /قم٤ًميمر 

ويمت٥م ًمف  سم٠مهنؿ ظُمدقمقا. وإلؾ أن قمثامن ومم حمٛمد سمـ أ ي سمٙمر ُمٍم،وشمٕمٚمؾ اًمٌٖم٤مة 

وىم٤مل:  قمغم راطمٚم٦م هيٕم٦م، ومٚم٘مٞمف ذم اًمٓمريؼ رضمؾ، ٤م ومٞمف: هذا واًمٞمٙمؿ حمٛمد سمـ أ ي سمٙمر.يمت٤مسمً 

 ُمٙم٤من«وم٤مىمتٚمقه» ومٞمف: إذا سمٚمٖمٙمؿ حمٛمد سمـ أ ي سمٙمر وم٤مىمتٚمقه. ومٙمتٌقا: أرؾمٚمٜمل قمثامن سمٙمت٤مب،

 وىم٤مًمقا وىمد قمروقا قمٚمٞمف اًمٙمت٤مب: ىمد ظُمِدقمٜم٤م.  ،ومرضمع اًمٌٖم٤مة ٗم٦م،وقمٚمٞمف ظم٤مشمؿ اخلٚمٞم .«وم٤مىمٌٚمقه»

 بعض الروايات الباضؾة يف حمؿد بن أيب بؽر:
صمؿ ووع ضمًده ذم إه٤مب مح٤مر، وأطمرق.  ىُمتِؾ، سمٙمر شمذيمر يمت٥م اًمت٤مريخ أن حمٛمد سمـ أ ي

 ذم إؾمٜم٤مده أسمق خمٜمػ يمذاب ؿمٞمٕمل هم٤مٍل. . يّمح ووٕمف ذم ضمٚمد مح٤مر، وإطمراىمف وٓ

قمـ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر اعمٙمل ىم٤مل: روى ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مط  حمٛمد سمـ أ ي سمٙمٍر ىُمتِؾ،ولح أن 

أيت قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص سمٛمحٛمد سمـ أ ي سمٙمر أؾمػًما، وم٘م٤مل: هؾ ُمٕمؽ قمٝمد؟ هؾ ُمٕمؽ قم٘مد ُمـ » 

 ، ورضم٤مل إؾمٜم٤مده صم٘م٤مت(62)شم٤مريخ ظمٚمٞمٗم٦م، ص .شومُ٘متِؾ ،وم٠مُمر سمف․أطمد؟ ىم٤مل: ٓ

ذم إؾمٜم٤مده أسمقخمٜمػ يمذاب ؿمٞمٕمل  يّمح. وأُم٤م ووع ضمًده ذم ضمٚمد مح٤مر، وإطمراىمف ومال

 هم٤مٍل. 

]سمـ  ومٖمْم٥م ُمٕم٤موي٦م» ضم٤مء ومٞمف ىمقًمف:  قمـ أ ي خمٜمػ،٤م ـمقياًل روى اسمـ ضمرير طمديثً 



َ قيدةَ الع َ شرحَ    0   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (/602-60)شم٤مريخ اًمٓمؼمي  ش.وم٘مدُمف وم٘متٚمف، صمؿ أًم٘م٤مه ذم ضمٞمٗم٦م مح٤مر، صمؿ أطمرىمف سم٤مًمٜم٤مر طمدي٩م[

ا، ُمٜمٝمؿ: خمتًٍم  أو ُمٗمّماًل  ؾم٤مق رواي٦م أ ي خمٜمػ هذه قمدد ُمـ اعم١مرظملم ذم يمتٌٝمؿ، 

واسمـ  (،20/2) «ُمروج اًمذه٥م»واعمًٕمقدي ذم  (،2/6) «شم٤مريخ اًمٞمٕم٘مق ي»اًمٞمٕم٘مق ي ذم 

واًمٜمقيري ذم  (،0-0/2) «اًمٙم٤مُمؾ»واسمـ إصمػم ذم  (،/) «اًمث٘م٤مت»طم٤ٌمن ذم 

(، واسمـ شمٖمرى 2/2)  «شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون»(، واسمـ ظمٚمدون ذم 20/26) «هن٤مي٦م إرب»

 «اًمٌدء واًمت٤مريخ» (، وُمٓمٝمر سمـ ـم٤مهر اعم٘مدد ذم6/660) «جقم اًمزاهرةاًمٜم»سمردي ذم 
(/22،)  شم٤مريخ اسمـ اًمقردي»واسمـ اًمقردي ذم» (6/6 واسمـ يمثػم ذم ،)«اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م» 
(/6،)  طمًـ اعمح٤مضة ذم شم٤مريخ ُمٍم واًم٘م٤مهرة»واًمًٞمقـمل ذم» (6/ وقمٌد ،)

 «ؾمػمأقمالم اًمٜمٌالء» واًمذهٌل ذم (،/6) «ؾمٛمط اًمٜمجقم اًمٕمقازم» اعمٚمؽ إؾم٤مُمل ذم
(/2،)  آؾمتٞمٕم٤مب»واسمـ قمٌد اًمؼمذم» (/6.)  

وؾمػمة  ومل يدظمر أسمق خمٜمػ اًمٙمذاب ضمٝمًدا ذم شمِمقي٦م لقرة اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل،

وىمد هنك اًمٜمٌل  وؾم٤مق قمدد ُمـ اعم١مرظملم رواي٤مشمف ذم يمتٌٝمؿ ُمـ همػم شمٕمٚمٞمؼ، اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام،

ومٝمؾ ئمـ سم٤مًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام  وإطمراىمٝمؿ سم٤مًمٜم٤مر، ؿ طمتك قمـ ُمثٚم٦م اًمٙمٗم٤مر،لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚم

ُمـ يم٤من ُمٜمٙمؿ ُمت٠مؾمٞم٤م » وىمد ىم٤مل قمٌد ا هل سمـ ُمًٕمقد ر ي ا هل قمٜمف: أهنؿ ظم٤مًمٗمقا إُمر اًمٜمٌقي؟

ومٚمٞمت٠مس سم٠ملح٤مب حمٛمد لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ؛ وم٢مهنؿ يم٤مٟمقا أسمر هذه إُم٦م ىمٚمقسًم٤م، وأقمٛم٘مٝم٤م 

ًٓ قمٚماًم، وأىمٚمٝم٤م شمٙمٚمًٗم٤م، وأىمق ، ىمقًُم٤م اظمت٤مرهؿ ا هل شمٕم٤ممم ًمّمح٦ٌم ٟمٌٞمف لغم ُمٝم٤م هدًي٤م، وأطمًٜمٝم٤م طم٤م

ش. ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وم٤مقمرومقا هلؿ ومْمٚمٝمؿ، واشمٌٕمقهؿ ذم آصم٤مرهؿ؛ وم٢مهنؿ يم٤مٟمقا قمغم اهلدى اعمًت٘مٞمؿ

اًمث٤مًم٨م.  ، سم٤مب آقمتّم٤مم سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، اًمٗمّمؾ6. وُمثٚمف ذم ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح، رىمؿ:660)ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف، رىمؿ:

 قمـ اسمـ قمٛمر( 0/6وأظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م 

ٟمدب ا هل قمز وضمؾ إمم اًمتٛمًؽ » :«اجلرح واًمتٕمديؾ»وىم٤مل اسمـ أ ي طم٤مشمؿ ذم ُم٘مدُم٦م 

 يئ  ىئ نئ  ٱُّٱهبدهيؿ واجلري قمٚمی ُمٜم٤مهجٝمؿ، واًمًٚمقك ًمًٌٞمٚمٝمؿ وآىمتداء هبؿ وم٘م٤مل:
 (/6)ُم٘مدُم٦م اجلرح واًمتٕمديؾ(٥٥٩امنساء/ ) َّ مت  زت يبرت ىب نب مب زب رب

شمٗمٞمد ووع حمٛمد سمـ أ ي سمٙمر ذم ضمقف  قمالوة قمغم رواي٦م أ ي خمٜمػ شمقضمد رواي٦م أظمرى

ُأظِمذ هذا اًمٗم٤مؾمُؼ حمٛمد سمـ أ ي سمٙمر »أظمرج اًمٓمؼماين قمـ احلًـ اًمٌٍمي ىم٤مل:  مح٤مر، وإطمراىمف:

 ( /62/6)اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم، رىمؿ:  ش.ذم ؿمٕم٥م ُمـ ؿمٕم٤مب ُمٍم وم٠مدظِمؾ ذم ضمقف مح٤مر وم٠ُمطمِرق



َ قيدةَ الع َ شرحَ    0   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ومل يذيمر ُمـ طمدصمف  ٕن احلًـ اًمٌٍمي مل يِمٝمد هذا احلدَث، ؾمٚم٦م؛وهذه اًمرواي٦م ُمر

وىمد ىم٤مل اسمـ  و ولػ احلًـ اًمٌٍمي حمٛمد سمـ أ ي سمٙمر سم٤مًمٗمًؼ يًتٌٕمده اًمٕم٘مؾ، سمذًمؽ.

يم٤من قمكم سمـ أ ي ـم٤مًم٥م يثٜمل قمغم حمٛمد سمـ أ ي سمٙمر » اًمؼم ذم حمٛمد سمـ أ ي سمٙمر ر ي ا هل قمٜمف:قمٌد

 شمرمج٦م حمٛمد سمـ أ ي سمٙمر اًمّمديؼ(، /6)آؾمتٕم٤مب  .شويٗمْمٚمف؛ ٕٟمف يم٤مٟم٧م ًمف قم٤ٌمدة واضمتٝم٤مد

 كسبة الؽتاب ادزور بؼتل حمؿد بن أيب بؽر إىل مروان: 

وم٢من ُمروان يم٤من  وهذا سم٤مـمؾ،. يمت٥م ُمروان اًمٙمت٤مب اعمزور سم٘متؾ حمٛمد سمـ أ ي سمٙمر ىمٞمؾ:

 ويًٕمل وىم٤ميتف وطمٗمٔمف.  ُمـ ُمقازم قمثامن ر ي ا هل قمٜمف،

يٕم٘مؾ أن يٙمقن  وٓ» :«اًمٕمقالؿ ُمـ اًم٘مقالؿ» ٘مف قمغمىم٤مل حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م ذم شمٕمٚمٞم

شمدسمػم هذا اًمدور اًمتٛمثٞمكم ل٤مدًرا قمـ قمثامن أو ُمروان أو أي إٟم٤ًمن يتّمؾ هبام، ٕٟمف ٓ ُمّمٚمح٦م 

هلام ذم دمديد اًمٗمتٜم٦م سمٕمد أن سومٝم٤م ا هل، وإٟمام اعمّمٚمح٦م ذم ذًمؽ ًمٚمدقم٤مة إوًملم إمم إطمداث هذا 

ذان مل ي٤ًمومرا ُمع مج٤مقمتٝمام إمم سمٚمدهيام؛ سمؾ ختٚمٗم٤م ٚم٦م اًمٚم  وطمٙمٞمؿ سمـ ضمٌ ،اًمِمٖم٥م، وُمٜمٝمؿ إؿمؽم

، ومل يٙمـ هلام أي قمٛمؾ يتخٚمٗم٤من ذم اعمديٜم٦م ٕضمٚمف إٓ ُمثؾ هذه ( /62)شم٤مريخ اًمٓمؼمي.«ذم اعمديٜم٦م

 (6)طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمقالؿ ُمـ اًم٘مقالؿ، ص ش.يٗمٙمران يقُمئذ ذم همػمه٤م اخلٓمط واًمتداسمػم اًمتل ٓ

ٓ ؾمٞمام وأن » :«اعمٜمت٘مك ُمـ ُمٜمٝم٤مج آقمتدال» تف قمغموىم٤مل حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م ذم طم٤مؿمٞم

قمثامن وُمروان يٕمٚمامن أن اسمـ أ ي هح ًمٞمس ذم ُمٍم، وأٟمف اؾمت٠مذن اخلٚمٞمٗم٦م سم٤معمجلء إمم اعمديٜم٦م، 

ومٙمٞمػ يٙمت٥م إًمٞمف قمثامن أو ُمروان إمم ُمٍم ومه٤م يٕمٚمامن أٟمف ًمٞمس ذم ُمٍم؟ وُمروان أٟمٌؾ ُمـ 

٤مٟم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم قمثامن ذم ظم٤ممتف وأدق ؿم١من أن خيقن أُم٤مٟم٦م أدٟمی اًمٜم٤مس، ومٙمٞمػ خيقن أُم

 (، صشاعمٜمت٘می ُمـ ُمٜمٝم٤مج آقمتدال»)طم٤مؿمٞم٦م ش.ظمالومتف

ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ  ا ًم٘متؾ قمثامن ر ي ا هل قمٜمف،متٝمٞمدً  واًمٔم٤مهر أن هذا اًمٙمت٤مب قمٛمٚمف اًمٌٖم٤مة،

٤ًٌم ُمُ » :«اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»يمثػم ذم  رًة يمتٌقا ُمـ ضمٝم٦م قمكم وـمٚمح٦م واًمزسمػم إمم اخلقارج يمُت زو 

ر هذا اًمٙمت٤مب قمٚمی قمثامن  (/6)اًمٌداي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م  ش.أٟمٙمروه٤م، وهٙمذا ُزوِّ

 ًٌ أن أهؾ  «اعمّمٜمػ»روى اسمـ أ ي ؿمٞم٦ٌم ذم  ٤م،٤م قمغم قمكم ر ي ا هل قمٜمف أيًْم وزوروا يمت

إن قمثامن همدر سمٜم٤م وأُمر  اًمِمٖم٥م رضمٕمقا إمم ُمٍم، صمؿ قم٤مدوا ُمـ سمٕمض ـمري٘مٝمؿ وىم٤مًمقا ًمٕمكم:

ٓ وا هل، ٓ » وم٘م٤مل قمكم ر ي ا هل قمٜمف: دث ُمع قمثامن ذم هذا إُمر،وحت وم٤مٟمٓمٚمؼ ُمٕمٜم٤م، سم٘متٚمٜم٤م،



َ قيدةَ الع َ شرحَ    60   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
)ُمّمٜمػ اسمـ أ ي ؿمٞم٦ٌم .ش٤م ىمطإًمٞمٜم٤م، ىم٤مل: ٓ وا هل ُم٤م يمت٧ٌم إًمٞمٙمؿ يمت٤مسمً  أىمقم ُمٕمٙمؿ، ىم٤مًمقا: ومٚمؿ يمت٧ٌَم 

6/26) 

إٟمؽ محٚم٧م  ًمٕم٤مئِم٦م ر ي ا هل قمٜمٝم٤م: ي٘مقًمقن: -أطمد ُمِم٤مهػم اًمت٤مسمٕملم-ىم٤مل ُمنوق

ٓ واًمذي آُمـ سمف اعم١مُمٜمقن ويمٗمر » ومتؼمأت قم٤مئِم٦م ُمٜمف وىم٤مًم٧م: قمثامن،اًمٜم٤مس قمغم اخلروج قمغم 

ىم٤مل إقمٛمش: ومٙم٤مٟمقا ش. هلؿ ؾمقداء ذم سمٞمْم٤مء طمتك ضمٚم٧ًم جمٚمز هذا سمف اًمٙم٤مومرون، ُم٤م يمت٧ٌُم 

 (/6)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  يرون أٟمف يُمت٥ِم قمغم ًم٤ًمهن٤م. وهذا إؾمٜم٤مد لحٞمح إًمٞمٝم٤م.

رت يمت٥ُم قمغم ًم٤ًمن » ىم٤مل اسمـ يمثػم: اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ سم٤معمديٜم٦م، وقمغم ًم٤ًمن قمكم وُزوِّ

 (/6)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م . شوـمٚمح٦م واًمزسمػم، يدقمقن اًمٜم٤مس إمم ىمت٤مل قمثامن

٤م قمغم ًم٤ًمن إن ه١مٓء اخلقارج ىمٌحٝمؿ ا هل، زوروا يمتًٌ » ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم ُمقوع آظمر:

 (/6)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م . شاًمّمح٤مسم٦م إمم أوم٤مق يروقهنؿ قمغم ىمت٤مل قمثامن

 الة مروان يف كظر أهل العؾم: عد

وىمد يم٤من ُمِمتٝمرا سملم اًمّمح٤مسم٦م  ٦م عمروان،ه٤مول سمٕمض اعم١مرظملم شم٘مديؿ لقرة ُمِمقطم

)شم٤مريخ ش.ؾمٞمد ُمـ ؿم٤ٌمب ىمريش» ىم٤مل قمكم ر ي ا هل قمٜمف ومٞمف: اًمت٤مسمٕملم سمٕمٚمٛمف ووم٘مٝمف وقمداًمتف،و

ُم٤م اًم٘م٤مرئ ًمٙمت٤مب أ» وىم٤مل ُمٕم٤موي٦م ر ي ا هل قمٜمف ومٞمف: .(0/2شم٤مريخ اإلؾمالم ًمٚمذهٌل  ./2دُمِمؼ 

شم٤مريخ  .26/66)شم٤مريخ دُمِمؼ ش.ا هل، اًمٗم٘مٞمف ذم ديـ ا هل، اًمِمديد ذم طمدود ا هل، ومٛمروان سمـ احلٙمؿ

. سم٘مْم٤مئف وومت٤مواه «ُمقـمئف»واؾمتدل ُم٤مًمؽ رمحف ا هل ذم همػم ُمقوع ُمـ  .(0/2اإلؾمالم ًمٚمذهٌل 

)شم٤مريخ دُمِمؼ  ش.ٛمريم٤من قمٜمد ُمروان ىمْم٤مء، ويم٤من يتٌِع ىمْم٤مء قم» ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد رمحف ا هل:و

/2 . 2شم٤مريخ اإلؾمالم ًمٚمذهٌل/0). ،و روى قمٜمف اًمّمح٤مسم٦م  روى قمـ سمٕمض ُمِم٤مهػم اًمّمح٤مسم٦م

 ،واًمٕمٗم٤مف ،ًمالؾمتزادة مم٤م يم٤من قمٚمٞمف ُمروان ُمـ اًمت٘مقى (6-2/60)هتذي٥م اًمتٝمذي٥م .واًمت٤مسمٕمقن

 (.6-206صش ) اًمدوًم٦م إُمقي٦م اعمٗمؽمی قمٚمٞمٝم٤م»  واشم٤ٌمع اًمًٜم٦م راضمع: ،واًمث٘م٦م ،واًمٕمداًم٦م

اًمراومْم٦م شمٕمٚمؿ » :«اعمٜمت٘مك ُمـ ُمٜمٝم٤مج آقمتدال» ىم٤مل حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م ذم طم٤مؿمٞمتف قمغم

أن ُمروان ُمقوع صم٘م٦م أُمث٤مل زيـ اًمٕم٤مسمديـ قمكم سمـ احلًلم ذم أطمٙم٤مم اًمديـ، وزيـ اًمٕم٤مسمديـ 

أطمد اًمذيـ يروون قمـ ُمروان، روى ذًمؽ احلٗم٤مظ وإئٛم٦م، وآظمرهؿ احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم 

ًمٚمت٤مج اًمًٌٙمل ذم شمرمج٦م اًمٚمٖمقي  «ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمی»شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ ذم  اإلل٤مسم٦م، وشمری

، وممـ ٟمص (22-0اًمِمٝمػم أ ي ُمٜمّمقر حمٛمد سمـ أمحد سمـ إزهر ل٤مطم٥م هتذي٥م اًمٚمٖم٦م )



َ قيدةَ الع َ شرحَ    66   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
احل٤مومظ اسمـ طمجر قمٚمی روايتف قمـ ُمروان: ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م رأس قمٚمامء اًمت٤مسمٕملم، وإظمقاٟمف ُمـ 

ًمرمحـ سمـ احل٤مرث سمـ هِم٤مم اعمخزوُمل، وقمٌٞمد ا هل سمـ قمٌد ا هل اًمٗم٘مٝم٤مء اًمًٌٕم٦م أسمق سمٙمر سمـ قمٌد ا

سمـ قمت٦ٌم سمـ ُمًٕمقد، وقمروة سمـ اًمزسمػم، وأضاهبؿ يمٕمراك سمـ ُم٤مًمؽ اًمٖمٗم٤مري اعمدين وم٘مٞمف أهؾ 

ويم٤من ممـ يّمقم اًمدهر، ويمٕمٌد ا هل سمـ ؿمداد سمـ اهل٤مد أطمد اًمرواة قمـ قمٛمر وقمكم  ،دهٚمؽ

 0)ك «لحٞمح اًمٌخ٤مري»ن ذم يمت٤مب اًمقيم٤مًم٦م ُمـ وُمٕم٤مذ، وإن رواي٦م قمروة سمـ اًمزسمػم قمـ ُمروا
ورواي٦م (  :6، و2، و2، و :26 ،2وذم ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد )( 2صب

 «ُمًٜمد أمحد»قمـ يزيد سمـ طمٌٞم٦ٌم ذم  ،قمراك قمـ ُمروان ٟم٘مٚمٝم٤م إُم٤مم أهؾ ُمٍم اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد
(: 2)،  محدأُمًٜمد »ورواي٦م قمٌد ا هل سمـ ؿمداد سمـ اهل٤مد قمـ ُمروان ذم» (: 6، و2). 

ويم٤مٟم٧م ومٞمف ٟمزقم٦م شمِمٞمع، وم٢مذا يم٤من  ،اًمرزاق إُم٤مم اًمٞمٛمـ سمؾ ذم رواة أطم٤مدي٨م ُمروان قمٌدُ 

 مجٞمع ه١مٓء إئٛم٦م إقمالم  ُمـ زيـ اًمٕم٤مسمديـ قمكم سمـ احلًلم إممقمٜمد ُمروان ُمقوع صم٘م٦م 

اًمزراق سمـ مه٤مم اًمّمٜمٕم٤مين، ومام قمٚمی أي ُمًٚمؿ إذا ؾمٛمع ُمـ راوميض ىم٤مًم٦م اًمًقء ذم ُمروان قمٌد

 (-، صشاعمٜمت٘می ُمـ ُمٜمٝم٤مج آقمتدال»)طم٤مؿمٞم٦م  .شإٓ أن ييب هب٤م وضمٝمف ويٛميض ذم ؾمٌٞمٚمف

، ة رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿويم٤من اسمـ صمامين ؾمٜملم قمٜمد ووم٤م هـ،2وًمد ُمروان ذم

ومٝمق وإن اظمتٚمٗمقا ذم ؾمامقمف ُمـ  أوػ إمم ذًمؽ أٟمف يم٤من ممٞمزا قمٜمد ومتح ُمٙم٦م وطمج٦م اًمقداع،

ومٝمق قمٜمد  ىمد صم٧ٌم ًمف اًمرؤي٦م، ورؤي٦م اعمٛمٞمز شمٙمٗمل ذم اًمّمح٦ٌم،، ٚمٞمف وؾمٚمؿاًمٜمٌل لغم ا هل قم

وهق لح٤م ي قمٜمد ـم٤مئٗم٦م يمثػمة، ٕٟمف وًمد ذم »يمام سح سمف اسمـ يمثػم:  إيمثريـ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م،

 (/2)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ش.طمٞم٤مة اًمٜمٌل لٚمی ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وروی قمٜمف ذم طمدي٨م لٚمح احلديٌٞم٦م

مل يّمح ًمف ؾمامع ُمـ رؾمقل ا هل لٚمی ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ًمٙمـ ًمف » وىم٤مل اإلُم٤مم اًمذهٌل:

 (0/2)شم٤مريخ اإلؾمالم ًمٚمذهٌل ش. رؤي٦م

شمقذم اًمٜمٌل لٚمی ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهق اسمـ » وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٕمٞمٜمل واحل٤مومظ اسمـ طمجر:

  (/20. اإلل٤مسم٦م /26)قمٛمدة اًم٘م٤مري ش. صمامن ؾمٜملم

 ،قمدل ُمـ يم٤ٌمر إُم٦م قمٜمد اًمّمح٤مسم٦مُمروان رضمؾ » :«اًمٕمقالؿ» وىم٤مل اسمـ اًمٕمر ي ذم

ووم٘مٝم٤مء اعمًٚمٛملم. أُم٤م اًمّمح٤مسم٦م وم٢من ؾمٝمؾ سمـ اًم٤ًمقمدي روی قمٜمف. وأُم٤م اًمت٤مسمٕمقن  ،واًمت٤مسمٕملم

وم٠ملح٤مسمف ذم اًمًـ وإن يم٤من ضم٤مزهؿ سم٤مؾمؿ اًمّمح٦ٌم ذم أطمد اًم٘مقًملم. وأُم٤م وم٘مٝم٤مء إُمّم٤مر 

روايتف. وأُم٤م اًمًٗمٝم٤مء  وآٟم٘مٞم٤مد إمم ،واًمتٚمٗم٧م إمم ومتقاه ،واقمت٤ٌمر ظمالومتف ،ومٙمٚمٝمؿ قمٚمی شمٕمٔمٞمٛمف



َ قيدةَ الع َ شرحَ    62   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (602-606)اًمٕمقالؿ ُمـ اًم٘مقالؿ، صش. ُمـ اعم١مرظملم وإدسم٤مء ومٞم٘مقًمقن قمٚمی أىمدارهؿ

 اعساضات عذ عثامن ريض اهلل عـه واجلواب عـفا:

 اهتام الولقد بن عؼبة برشب اخلؿر، وتولقة عثامن إياه: 

ن ريمٕمتلم وهق ٤م ُمٙم٤مومّمغم سم٤مًمٜم٤مس اًمٗمجر أرسمٕمً  ( يم٤من اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم ؿم٤مرب مخر،6)

 و ومم قمثامن ر ي ا هل قمٜمف ُمثٚمف.  ؾمٙمران،

وأهؾ  وُمـ ؾمقء احلظ أٟمف وزم اًمٙمقوم٦م، ،٤مل٤محلً  يم٤من اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم رضماًل  اجلقاب:

وؿمٙمقه ذم همػم وضمف.  اًمٙمقوم٦م إذار مل يت٤ًمحمقا ُمع ؾمٕمد سمـ أ ي وىم٤مص ر ي ا هل قمٜمف،

قمٜمف اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم ر ي ا هل قمٜمف ا. وومم أسمق سمٙمر ر ي ا هل ومًح٥م قمٛمر ر ي ا هل قمٜمف ؾمٕمدً 

وفمؾ قمغم اإلُم٤مرة ُمٜمذ أي٤مم أ ي سمٙمر ر ي  وسمٕم٨م ًم٘مت٤مل ٟمّم٤مرى سمٜمل شمٖمٚم٥م، اًمٕمراق وإردن،

ا إمم يمٗم٤مءشمف، ومم٤م صمؿ وٓه قمثامن ر ي ا هل قمٜمف اًمٙمقوم٦م ٟمٔمرً  وإن يم٤من طمدي٨م اًمًـ، ا هل قمٜمف،

 ويم٤مٟم٧م ُمريمز اًم٘مٞم٤مدة.  ٝم٤م.يْمٗمل قمغم اًمٙمقوم٦م أمهٞم٦م أن آذرسمٞمج٤من وآرُمٞمٜمٞم٤م شم٘مٕم٤من قمغم أـمراوم

وُمقرع سمـ أ ي  ب،وأُم٤م ىمّم٦م ذب اخلٛمر ومٞمذيمرون أن سمٕمض اًمِم٤ٌمب: زهػم سمـ ضمٜمد

 ٤م،وم٘مٚمتٝمؿ اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم ر ي ا هل قمٜمف ىمّم٤مًل  ٌٞمؾ سمـ أ ي إزدي ىمتٚمقا طمٞمًامن،ؿمو ،ُمقرع

ويم٤من  وأسوا قمغم آٟمت٘م٤مم ُمـ اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم ر ي ا هل قمٜمف، ومٖمْم٥م آسم٤مءهؿ وذووهؿ،

وذات يقم يم٤من اًمقًمٞمد سمـ  ٤م ٟم٘مل اًمنيرة، ومل يٙمـ قمغم سمٞمتف سم٤مب،قًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم رضمال ؿمج٤مقمً اًم

وم٤مؾمتٖمؾ أوًمٞم٤مء  قم٘م٦ٌم ي٠ميمؾ اًمٕمٜم٥م ُمع رضمؾ ٟمٍماين أؾمٚمؿ قمغم يده ذم قمٝمد قمٛمر ر ي ا هل قمٜمف،

 واهتٛمقا اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم سمنمب اخلٛمر. وأسمق ُمقرع، وأسمق زيٜم٥م اًمٗمرل٦م، ،اعم٘متقل: ضمٜمدب

ومدومع  ومل يٌؼ ذم اًمٓمٌؼ إٓ سمٕمض إقمٜم٤مب، وم٤مىمتحؿ اًمٜم٤مس قمٚمٞمف سمٞمتف، قمٚمٞمف، ومحٚمقا اًمٜم٤مس

ومٚمؿ جيد إٓ سمٕمض إقمٜم٤مب  وم٠مدظمؾ سمٕمْمٝمؿ يده حتتف، اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم اًمٓمٌؼ حت٧م اًمنير،

وًمٕمٜمقه قمغم  ٤م وأسم٤م ُمقرع، وأسم٤م زيٜم٥م،ومالم اًمٜم٤مس ضمٜمدسمً  أظمٗم٤مه اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم اؾمتحٞم٤مء، ومٞمف،

ومٜمزقمقا ظم٤ممتف وأرؾمٚمقه  وذات ُمرة وضمدو اًمقًمٞمد ٟم٤مئام، ٤م.٤م وهمٞمٔمً قا همًٌْم واؿمت٤مـم اهت٤مُمف إُمػم،

ومٙم٠مهنؿ ؿمٝمدوا  يم٤من ؾمٙمراٟم٤م، ومٜمزقمٜم٤م قمٜمف ظم٤ممتف، وىم٤مًمقا: قمغم يد رضمؾ إمم قمثامن ر ي ا هل قمٜمف،

وم٠مسمك اًمقًمٞمد أن يٙمقن ذب  قمغم اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم سمنمب اخلٛمر، ومٓمٚم٥م قمثامن اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم،

ا هل قمٜمف احلد قمٚمٞمف سمٜم٤مء قمغم اًمِمٝمقد، وىم٤مل: ٟم٘مٞمؿ احلدود ويٌقء  وأىم٤مم قمثامن ر ي اخلٛمر،



َ قيدةَ الع َ شرحَ    6   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 .  (-00/2)شمٙمٛمٚم٦م ومتح اعمٚمٝمؿ ؿم٤مهُد اًمزور سم٤مًمٜم٤مر، وم٤ملؼم ي٤م ُأظَمل 

وذًمؽ أن  ومرواه ُمًٚمؿ ذم لحٞمحف، ،وأُم٤م لالشمف أرسمع ريمٕم٤مت ُمٙم٤من ريمٕمتلم ذم اًمٗمجر

ٜمده سمنمب اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم وؿمٝمد رضمالن قم طمْملم سمـ اعمٜمذر دظمؾ قمغم قمثامن ر ي ا هل قمٜمف،

 (60)لحٞمح ُمًٚمؿ، سم٤مب طمد اخلٛمر، رىمؿ:وأٟمف لغم اًمّمٌح ريمٕمتلم صمؿ ىم٤مل: أزيديمؿ؟. اخلٛمر،

وإٟمام طمٙمك ؿمٝم٤مدة اًمِم٤مهديـ،  ا سمنمب اخلٛمر،مل يٙمـ طمْملم سمـ اعمٜمذر ؿم٤مهدً  :أي 

 وؿم٤مهده. 

وًمٙمـ احلدي٨م  وإؾمٜم٤مده لحٞمح، ورواشمف إمم طمْملم سمـ اعمٜمذر وإن يم٤مٟمقا صم٘م٤مت،

وؿم٤مهدا ذب اخلٛمر اًمٚمذيـ ذيمرمه٤م طمْملم سمـ اعمٜمذر أطمدمه٤م جمٝمقل، وأظمر  ٓمرب.ُمْم

 محران سمـ إقملم راوميض. 

يّمؾ ؾمٜمده٤م إمم قمٌد ا هل سمـ  «آؾمتٞمٕم٤مب» ورواي٦م أظمرى ذيمره٤م اسمـ قمٌد اًمؼم ذم

ومٙمٞمػ يّمح اهت٤مم لح٤م ي  ( ؾمٜم٦م،واسمـ ؿمقذب مل يقًمد إٓ سمٕمد هذه اًم٘مّم٦م سمـ) ،ؿمقذب

ًمٚمِمٞمخ سمِمػم أمحد  «قمثامن ذو اًمٜمقريـ» ًمالؾمتزادة ُمٜمف راضمع: شمرى، ؟ ي٤مسمرواي٦م ُمٜم٘مٓمٕم٦م

 .2-06ص  احلّم٤مري،

ومٜمٗمّمٚمٝم٤م سمٕمض  ،«لحٞمحف»وهذه اًم٘مّم٦م ُمِمتٝمرة قمغم إًمًٜم٦م ورواه٤م اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ذم 

 اًمتٗمّمٞمؾ:

َؿ اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم ر ي ا هل قمٜمف سمنمب اخلٛمر، اهتٛمف سمف ظمٌث٤مء اًمٓمقي٦م ُمـ اًمٙمقوم٦م،  اهتُّ

يمت٥م قمثامن ذم رؾم٤مًمتف إمم أهؾ اًمٙمقوم٦م: إين » .وا قمغم خم٤مًمٗم٦م هذا إُمػم اعمٔمٚمقماًمذيـ أس

اؾمتٕمٛمٚم٧م قمٚمٞمٙمؿ اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم طمتی شمقًم ٧ْم ُمٜمٕمتُف واؾمت٘م٤مُم٧م ـمري٘مُتف، ويم٤من ُمـ ل٤محلل 

  (/)شم٤مريح اعمديٜم٦م ٓسمـ ؿم٦ٌم ش. أهٚمف... ـمٕمٜمُتؿ ذم هيرشمف

 ي ا هل قمٜمف ًمف: ٟم٘مٞمؿ احلدود ويٌقء ومحٚمػ ًمف اًمقًمٞمد وأظمؼمه ظمؼمهؿ، وم٘م٤مل قمثامن ر

 (/2)شم٤مريخ اًمٓمؼمي  .اًمزور سم٤مًمٜم٤مر، وم٤ملؼم ي٤م ُأظَمل   ؿم٤مهدُ 

وومّمٚم٧م رواي٦م لحٞمح ُمًٚمؿ ؿمٝم٤مدة ذب اخلٛمر هذه سمٕمض اًمتٗمّمٞمؾ: قمـ طمْملم 

سمـ اعمٜمذر ؿمٝمدت قمٜمد قمثامن وأيت سم٤مًمقًمٞمد وىمد لٚمی اًمّمٌح ريمٕمتلم صمؿ ىم٤مل: أزيديمؿ، ومِمٝمد 

)لحٞمح ُمًٚمؿ، ش. ران أٟمف ذب اخلٛمر، وؿمٝمد آظمر أٟمف رآه يت٘مٞم٠مقمٚمٞمف رضمالن أطمدمه٤م مح

 .(60رىمؿ:



َ قيدةَ الع َ شرحَ    6   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
يتِمٞمع هق »ىم٤مل أمحد:  أطمد هذيـ اًمِم٤مهديـ جمٝمقل، وأظمر محران سمـ إقملم،

)هتذي٥م  ش.وٕمٞمػ»وىم٤مل اسمـ ُمٕملم: ش. يم٤من راومْمٞم ٤م»وىم٤مل أضمري قمـ أ ي داود:  .شوأظمقه

 (/2اًمتٝمذي٥م 

ضمٜمدب  أسمق زيٜم٥م وأسمقُمروع، ريـ سمنمب اخلٛمر:وشمذيمر رواي٤مت أظمرى ؿم٤مهديـ آظم

 ومِمٝم٤مدهتؿ ُمردودة.  وهؿ أىم٤مرب عمـ ىمتِٚمقا سم٘متؾ أ ي ضمٞمًامن، وؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ،

واحل٤ملؾ أن رواي٦م اهت٤مم اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم ر ي ا هل قمٜمف سمنمب اخلٛمر ُمٕمٚمقًم٦م ًمٚمقضمقه 

 اًمت٤مًمٞم٦م:  

  ٤م.أرسمٕمً  صمؿ ىم٤مل: أزيديمؿ، أو لغم ( ومٞمٝم٤م اوٓمراب: لغم ريمٕمتلم،6)

 ( ىمرأت طم٤مل محران سمـ إقملم ُمـ اًمِمٝمقد، وأظمر جمٝمقل. 2)

( ًذم سمٕمض اًمرواي٤مت: أرسمٕملم ؾمقـم )،وإن مجع سمٞمٜمٝمام  ٤م،صمامٟملم ؾمقـمً  وذم سمٕمْمٝم٤م: ٤م

 اًمنماح. 

(:ي٘مقل أطمد اًمِم٤مهديـ: ذب اخلٛمر، وي٘مقل أظمر )  .ىم٤مء 

(أطمد أؾم٤مٟمٞمده٤م يٜمتٝمل إمم قمٌد ا هل سمـ ؿمقذب اًمذي وًمد سمٕمد هذه ا )( ًمقىمٕم٦م سمـ )

وًمٞمس ُمـ  يٜمتٝمل إمم طمْملم سمـ اعمٜمذر، ؾمٜم٦م. واإلؾمٜم٤مد أظمر اعمذيمقر ذم لحٞمح ُمًٚمؿ،

 وإٟمام ؿمٝمد جمٚمس قمثامن ر ي ا هل قمٜمف، اًمذي ؿمٝمد ومٞمف محران وآظمر، ؿمٝمقد ىمّم٦م ذب اخلٛمر،

 سمؾ ًمٞمس يمقومٞم٤م.  ومل يِمٝمد سمنمب اخلٛمر أو اًمّمالة، أي يم٤من ُمـ ؿمٝمقد جمٚمس اًمِمٝم٤مدة،

(يم٤من قمثام )،وًمذا ىم٤مل: ٟم٘مٞمؿ احلدود  ن ر ي ا هل قمٜمف ضم٤مزُم٤م سمٙمذب هذه اًمِمٝم٤مدة

 ويٌقء ؿم٤مهُد اًمزور. 

(،وًمق طمّمٚم٧م ىمّم٦م اًمّمالة ًمِمٝمد هب٤م اعمّمٚمقن يمٚمٝمؿ )  ومل يِمٝمد هٜم٤م إٓ راوميض

 وجمٝمقل. 

(؛ -02/2) «شمٙمٛمٚم٦م ومتح اعمٚمٝمؿ»راضمع ًمالؾمتزادة ُمـ هذه اًم٘مّم٦م، واًمٜم٘مد قمٚمٞمٝم٤م 

 «اًمٕمقالؿ ُمـ اًم٘مقالؿ»و (،2-00احلّم٤مري ذم اًمًػمة )ص  ويمت٤مب اًمِمٞمخ سمِمػم أمحد
 . -ُمع اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت، ص 

ويم٤من  ًمٞمًٙم٧م اًمٜم٤مس قمٚمٞمف، وضب قمثامن ر ي ا هل قمٜمف اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم طمد اًمنمب،

 ممـ ضب احلد قمكم ر ي ا هل قمٜمف. 



َ قيدةَ الع َ شرحَ    6   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ٤مهر. إذا يم٤مٟمقا قم٤مدًملم ذم ٟمٔمر اًم٘م٤م ي ذم اًمٔم ويٛمٙمـ شمٜمٗمٞمذ ىمْم٤مء اًم٘م٤م ي سمِمٝم٤مدة اًمزور

ولػ اًمِمٞمخ اسمـ أ ي اًمٕمز اًمّمح٤م ي اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم ر ي ا هل قمٜمف سم٤مًمٗمًؼ سمٜم٤مء قمغم 

وأورد هذه اًمرواي٦م دًمٞمال قمغم ضمقاز  اًمرواي٦م اعمٕمٚمقًم٦م اعمٗمٞمدة ذب اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم اخلٛمر.

ويمذًمؽ يم٤من قمٌد ا هل سمـ ُمًٕمقد ر ي ا هل قمٜمف وهمػمه يّمٚمقن ظمٚمػ » اًمّمالة ظمٚمػ اًمٗم٤مؾمؼ.

، ط: 2/2)ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ٓسمـ أ ي اًمٕمزش.سمـ أ ي ُمٕمٞمط، ويم٤من ينمب اخلٛمر اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم

 اًمرؾم٤مًم٦م(

 اهتام الولقد بن عؼبة بالػسق:  

ٕٟمف يم٤من أظم٤م ًمألم  ،اؾمُتٝمدَف اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم ر ي ا هل قمٜمف ُمـ ىمٌؾ اعمٕمؽمولم     

 ىه مه ُّٱ ىمقًمف شمٕم٤ممم:اعمراد سم٤مًمٗم٤مؾمؼ ذم سمٕمض اعمٗمنيـ:وىم٤مل  ًمًٞمدٟم٤م قمثامن ر ي ا هل قمٜمف،
وي٘مقًمقن: سمٕم٨م اًمٜمٌل لغم ا هل قمٚمٞمف  هق اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم ر ي ا هل قمٜمف،( ٪احلجرات/ ) َّ جي يه

٤م ُمٜمف أهنؿ يريدون ىم٤م إمم ىمقم ومٚمام أسمٍموه أىمٌٚمقا ٟمحقه، ومٝم٤مهبؿ فمٜم  وؾمٚمؿ اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم ُمّمدِّ 

ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف  ىمتٚمف، ومرضمع إمم رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وم٠مظمؼمه، ومٖمْم٥م رؾمقل

سمٕمث٧م إًمٞمٜم٤م ُمّمدىم٤م، وم٠مىمٌٚمٜم٤م  إذ ضم٤مء سمٕمْمٝمؿ وىم٤مًمقا: وقمزم قمغم ىمت٤مهلؿ، ا،٤م ؿمديدً وؾمٚمؿ همْمًٌ 

وسمٚمٖمٜم٤م أٟمف فمـ أٟمٜم٤م أىمٌٚمٜم٤م إًمٞمف هَنُؿُّ ىمتَٚمف، ويٕمٚمؿ ا هل  ومرضمع. ٤م وًمٜم٘مدم إًمٞمف اًمّمدىم٤مت،إًمٞمف إيمراُمً 

 ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن ُّٱومٜمزل ىمقًمف شمٕم٤ممم: شمٕم٤ممم أٟمٜم٤م مل هنؿ  ىمتٚمف.
واعمراد سم٤مًمٗم٤مؾمؼ هق اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم ر ي ا هل ( ٪احلجرات/ ) َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

 ، ت: أمحد ؿم٤ميمر(22/2 اًمٓمؼمي ػم)شمٗمًقمٜمف.

 وهذا همػم لحٞمح ٕؾم٤ٌمب شم٤مًمٞم٦م: 

عم٤م ومتح ٟمٌل ا هل » ىم٤مل: قمـ اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم ر ي ا هل قمٜمف، «ؾمٜمٜمف»روى أسمقداود ذم  -6

يم٦م، ويٛمًح ضمٕمؾ أهؾ ُمٙم٦م ي٠مشمقٟمف سمّمٌٞم٤مهنؿ، ومٞمدقمق هلؿ سم٤مًمؼملغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٙم٦م، 

)ؾمٜمـ أ ي داود، سم٤مب ذم ش ومٚمؿ يٛمًٜمل ُمـ أضمؾ اخلٚمقق ومجلء  ي إًمٞمف وأٟم٤م خمٚمؼ،»، ىم٤مل: شرؤوؾمٝمؿ

 ، وذم إؾمٜم٤مده ُم٘م٤مل(66اخلٚمقق ًمٚمرضم٤مل، رىمؿ:

ىم٤م ُمـ يم٤من ذم هذه ؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمّمدِّ ُمـ همػم اعمٕم٘مقل أن يرؾمؾ ر

 ذم ومتح ُمٙم٦م، وشمقذم رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕمد ومتح ُمٙم٦م سمٕم٤مُملم.  اًمًـ اعمٌٙمرة،

أؾمٚمٛم٧م -2 إؾمٜم٤مده٤م وٕمٞمػ.-6 ورواي٦م ؾمٜمـ أ ي داود همػم لحٞمح٦م ًمقضمقه قمدة:



َ قيدةَ الع َ شرحَ    6   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وُمـ اعمًتٌٕمد إرؾم٤مل  (2)اعمًتدرك ًمٚمح٤ميمؿ، رىمؿ:أظمتف وه٤مضمرت ومخرج ُمع أظمٞمف ًمػمضمٕمقا هب٤م.

ػمضمع سم٠مظمتف. وذم إؾمٜم٤مده٤م اًمقاىمدي ُمؽموك، واحلًلم سمـ ومرج وًمد ذم هذه اًمًـ اًمّمٖمػمة ًم

شمٗمٞمد رواي٦م شم٤مريخ اًمٓمؼمي أن اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم يم٤من قم٤مُمال قمغم سمالد ىمْم٤مقم٦م  - ُمتٝمؿ سم٤مًمٙمذب.

-/)شم٤مريخ اًمٓمؼمي قمغم قمٝمد اًمٜمٌل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وقمٝمد أ ي سمٙمر اًمّمديؼ ر ي ا هل قمٜمف.

0.)ؾمٜم٦م صمالث قمنمة ، 

ومال قمؼمة هب٤م.  اعمٗمنون ُمـ اًمرواي٤مت اخل٤مل٦م سم٤مًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم وٕمٞمٗم٦م،ُم٤م يذيمره  -2

وذم اعمرومقع ُمٜمٝم٤م ذم إؾمٜم٤مده روات  واسمـ أ ي ًمٞمغم، ،ُمٕمٔمٛمٝمؿ ُمقىمقوم٦م قمغم جم٤مهد، وىمت٤مدة

 ي٘مقل ُمٕمٔمؿ اعمحدصملم: يٕم٘مقب سمـ محٞمد، ذم أطمد أؾم٤مٟمٞمد اًمٓمؼماين: ُمثال: وٕم٤مف،

 وذم اإلؾمٜم٤مد أظمر: قمٌد ا هل سمـ قمٌد اًم٘مدوس اًمتٛمٞمٛمل، دار اًمٗمٙمر( :، ط/660)جمٛمع اًمزوائد وٕمٞمػ.

٤م وذم اإلؾمٜم٤مد اًمث٤مًم٨م ُمقؾمك سمـ قمٌٞمد، وهق أيًْم  (/660)جمٛمع اًمزوائد يْمٕمٗمف ُمٕمٔمؿ اعمحدصملم.

٤م جلٝم٤مًم٦م ديٜم٤مر واإلؾمٜم٤مد اًمراسمع اًمذي لححف سمٕمْمٝمؿ وٕمٞمػ أيًْم  (./660)جمٛمع اًمزوائد وٕمٞمػ.

 واًمد قمٞمًك. 

-  إٓ إذا دًم٧م ىمريٜم٦م  ؾمؼ قمغم اًمٙم٤مومر ذم ُمٕمٔمؿ آؾمتٕمامٓت،اًمٗم٤ميٓمٚمؼ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

 ي٘مٌٚمقن ؿمٝم٤مدة اًمٗم٤مؾمؼ. ومال ويٛمؾ اًمٗم٘مٝم٤مء اًمٗم٤مؾمؼ قمغم ُمـ ومٞمف اًمٗمًؼ واًمٗمجقر، قمغم شمريمف،

 واًمٗم٤مؾمؼ سمٛمٕمٜمك اًمٙم٤مومر ذم أي٤مت اًمت٤مًمٞم٦م: 

 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من ٱُّٱىم٤مل ا هل شمٕم٤ممم:
 حت جت هب ُّٱوىم٤مل شمٕم٤ممم:( ٥٣٬املائدة/ ) َّ مه جه هن من خن  ٱُّٱوىم٤مل شمٕم٤ممم:( ٩٣الكُف/ ) َّمئ
 حف جف مغ معجغ جع  مظ حط مض ٱُّٱوىم٤مل شمٕم٤ممم:( ٥٬السجدة/ ) َّ مج حج  هتمث مت خت
 (٦٣السجدة/ ) َّ  مل خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف

- :هق  َّ  حي جي يه ىه مه جه ين ىن ٱُّٱًمق يم٤من اعمراد سم٤مًمٗم٤مؾمؼ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم

ٕن اعمٗمنيـ  ؛«٤م اًمٜمٌل إن ضم٤مءك وم٤مؾمؼ سمٜم٢ٌم...ي٤م أهي» ًم٘مٞمؾ: اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم ر ي ا هل قمٜمف،

ي٘مقًمقن: ىمد ؿمٙم٤م اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم ر ي ا هل قمٜمف إمم اًمٜمٌل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن اًم٘مقم اًمذيـ 

 ىم٤م هيّٛمقن ىمتكم. ٜمل إًمٞمٝمؿ ُمّمدِّ أرؾمٚمتَ 

-  ًواًمّمح٤مسم٦م يمٚمٝمؿ  ٤م!اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم ر ي ا هل قمٜمف لح٤م ي، ومٙمٞمػ يٙمقن وم٤مؾم٘م

وهذا أُمر جمٛمع  ․ٕم٤ممم، واًم٘مرآن واحلدي٨م ُمٍمطم٤من سمٕمداًمتٝمؿ وضمالًمتٝمؿقمدول سمتٕمديؾ ا هل شم

 قمٚمٞمف.



َ قيدةَ الع َ شرحَ    6   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
- ﴿ :إمم اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم ۢ يه ىه مهاًمرواي٤مت اًمتل شمٜم٥ًم اًمٗمًؼ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴾

 وٓقمؼمة هب٤م ذم اًمٕم٘م٤مئد.  ر ي ا هل قمٜمف وٕمٞمٗم٦م أو ُمرؾمٚم٦م،

- يٙمقن هق اعمراد  ومال ،مل يث٧ٌم ومًؼ اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم ر ي ا هل قمٜمف ىمٌؾ إظم٤ٌمره سمام أظمؼم

ًمٞم٦م اًمٗم٤مؾمؼ ٤م ُمـ ذي ىمٌُؾ، ومٝمؾ يتّمقر شمق﴾ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم، وًمق ؾمٚمٛمٜم٤م أٟمف يم٤من وم٤مؾم٘مً  يه سمـ ﴿

 !!ُمثؾ هذا اعمٜمّم٥م اهل٤مم

-  ٤م ُمٜمف أن ٤م أٟمف رضمع فمٜم  اًمرواي٤مت اًمتل شمدل قمغم أٟمف اعمراد سم٤مٔي٦م اًمٙمريٛم٦م شمذيمر أيًْم

٠م يقلػ أطمد سم٤مًمٗمًؼ سم٤مخلٓم وٓ وهق ظمٓم٠م اضمتٝم٤مدي، اًمذيـ أىمٌٚمقا إًمٞمف أقمداء ًمف،

 آضمتٝم٤مدي. 

- ،سمٕم٨م اًمٜمٌل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم  وم٘مٞمؾ: ذم اًمرواي٤مت اوٓمراب

أرؾمؾ ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد ًمٞمت٠ميمد ُمـ إُمر،  وذم سمٕمْمٝم٤م: رضمؾ، وذم سمٕمْمٝم٤م: ر ي ا هل قمٜمف،

قل ا هل لغم ا هل وشم٘مقل سمٕمض اًمرواي٤مت: ىمدُمقا هؿ إمم رؾم وؾمٛمع إذان ذم اًم٘مري٦م، وم٤مٟمٓمٚمؼ،

احل٤مرث سمـ  وشم٘مقل سمٕمض اًمرواي٤مت: ضم٤مء رئٞمًٝمؿ: قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٞمٕمروقا قمٚمٞمف لدىم٤مهتؿ.

واوٓمراب  وىمدم ُمع ىمٌٞمٚمتف إمم اًمٜمٌل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ضار اخلزاقمل وىمدم لدىم٤مشمف،

؛ واعمٕمجؿ اًمٙمٌػم وشم٤مريخ اسمـ قم٤ًميمر ج  ؛ اًمدر اعمٜمثقر ج  )راضمع هذه اًمرواي٤مت ذم: اًمرواي٤مت دًمٞمؾ قمغم وٕمٗمٝم٤م.

 (. وجمٛمع اًمزوائد ج  ؛ًمٚمٓمؼماين ج

وم٢من ىمٞمؾ: هذه اًمرواي٤مت وإن يم٤مٟم٧م ُمْمٓمرسم٦م ووٕمٞمٗم٦م، وًمٙمـ يمثرة اًمٓمرق  إيراد:

 شم١ميمد أن أي٦م اًمٙمريٛم٦م ٟمزًم٧م ذم ىمّم٦م اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم ر ي ا هل قمٜمف. 

أن  ٛمٕمٜم٤مه:وم يم٤من اعمراد سم٤مٔي٦م اًمٙمريٛم٦م هق اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم ر ي ا هل قمٜمف،إن  اجلواب:

ا ا ظمؼمً وم٤معمراد سمف ُمـ أظمؼم وًمٞمدً  َّ يهٱُّ وأُم٤م ىمقًمف:، َّ جه ين ىن ٱُّٱٱ:ق ىمقًمفااًمقًمٞمد ُمّمد

 سم٠من ألح٤مب اًم٘مٌٞمٚم٦م يريدون ىمتٚمف، وم٠مظمؼم اًمقًمٞمد ر ي ا هل قمٜمف اًمٜمٌل لغم ا هل قمٚمٞمف سم٤مـماًل 

 قمـ أم ؾمٚمٛم٦م ر ي ا هل قمٜمٝم٤م.   «اًمدر اعمٜمثقر»يمام ضم٤مء ذم  وؾمٚمؿ سمذًمؽ.

وم٢من أي٦م اًمالطم٘م٦م ذم اًمّمح٤مسم٦م  د سم٤مًمٗم٤مؾمؼ هق اًمقًمٞمد ر ي ا هل قمٜمف،إن يم٤من اعمرا -60

 مث  زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب ُّٱر ي ا هل قمٜمف وهل ىمقًمف شمٕم٤ممم:
  شمٜم٤مذم ذًمؽ.( ٫احلجرات/ ) َّ ىق يف ىف يثىث نث

وم٘مٌقل اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم ر ي ا هل  ويم٤مٟمقا يٙمرهقن اًمٗمًؼ، ًمٞمس اًمّمح٤مسم٦م سمٗمً٘م٦م، :أي



َ قيدةَ الع َ شرحَ    6   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ؼ ذي اخلّم٤مل اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م مل يّمدر قمـ طمٌف ًمٚمٗمًؼ، سمؾ ظمٓم٠م قمٜمف اًمّمح٤م ي ظمؼم اًمرضمؾ اًمٗم٤مؾم

 اضمتٝم٤مدي ُمٜمف. 

يٜم٤مذم ُم٤م سمٕمده٤م ُم٤م  «ًمٙمـ»ٕن ؛ «ًمٙمـ» قمغم هذا اعمٕمٜمك اشمْمح آؾمتدراك ذم ه٤موإذا محٚمٜم٤م

مل يٙمـ ىمٌقل اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم  :أي ل اًمقهؿ اًمٜم٤مؿمئ قمام ؾمٌؼ،شم٠ميت ًمٜمٗم «ًمٙمـ» يمام أن ىمٌٚمٝم٤م.

وم٢من ا هل شمٕم٤ممم طم٥ٌم  سمؾ ظمٓم٠م اضمتٝم٤مدي ُمٜمف، ٤م قمـ طمٌف ًمٚمٗمًؼ،ؿمئً ر ي ا هل قمٜمف خلؼم اًمٗم٤مؾمؼ ٟم٤م

 ويمره إًمٞمٝم٤م اًمٙمٗمر واًمٗمًقق.  اإليامن إمم ىمٚمقب اًمّمح٤مسم٦م،

جيقز احلٙمؿ  وٓ واحل٤ملؾ أٟمف ٓقمؼمة سم٤مًمرواي٤مت اًمْمٕمٞمٗم٦م ذم اًمٓمٕمـ ذم اًمّمح٤مسم٦م،

د» ىم٤مل اإلُم٤مم اًمرازي رمحف ا هل: سم٤مًمٗمًؼ قمغم اًمّمح٤م ي قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م. ُم٤م ذيمرٟم٤م أن  ويت٠ميم 

ـ  وم٠مظمٓم٠م، واعمخٓمئ ٓ يًٛمك  ؿ وفم إـمالق ًمٗمظ اًمٗم٤مؾمؼ قمٚمی اًمقًمٞمد رء سمٕمٞمد، ٕٟمف شمقه 

 (2/66)اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ش.وم٤مؾمً٘م٤م

(: ص)ش أطم٤مدي٨م يت٩م هب٤م اًمِمٞمٕم٦م» ىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ حمٛمد ؾمٕمٞمد ذم يمت٤مسمف:و

« ًٓ  هٜمٝم٤م رواي٤مت ُمرؾمٚم٦م، وهذواسمـ أ ي ًمٞمٚمی، وًمٙم ،وىمت٤مدة ، عمج٤مهدأورد اسمـ يمثػم أىمقا

شمّمح إلصم٤ٌمت هتٛم٦م اًمٗمًؼ قمٚمی لح٤م ي، وم٢مٟمٜم٤م ٓ ٟم٘مٌٚمٝم٤م ذم أطمٙم٤مم اًمٓمٝم٤مرة وٓ  اعمرؾمالت ٓ

 ش.اًمّمالة، ومٙمٞمػ ٟم٘مٌٚمٝم٤م ذم ضمرح ظمٞم٤مر هذه إُم٦م

ومت٤موى » ًمالؾمتزادة ُمـ اهت٤مم اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم ر ي ا هل قمٜمف واًمرد اعمٗمّمؾ قمٜمف راضمع:

اجلزء اًمٚمٓمٞمػ ذم آؾمتدٓل »و ٤مب اإليامن واًمٕم٘م٤مئد؛يمت ،6/6-6 «داراًمٕمٚمقم زيمري٤م

 . 6-6ص  ،«سم٤محلدي٨م اًمْمٕمٞمػ

 اهتام عثامن ريض اهلل عـه بؿحاباة ذوي قرباه: 

 أظمذ قمثامن ر ي ا هل قمٜمف ُم٤مل سمٞم٧م اعم٤مل وىمًٛمف قمغم ذوي ىمرسم٤مه.  إيراد:

٤مل، و يم٤من وًمٙمٜمف سمذل ُم٤مًمف، ٓ ُم٤مل سمٞم٧م اعم ٓ ؿمؽ أٟمف ىمًؿ قمغم ذوي ىمرسم٤مه، اجلواب:

واجلقاب » :«اًمتحٗم٦م آصمٜمل قمنمي٦م»ىم٤مل اًمِم٤مه قمٌد اًمٕمزيز ذم  قمغم ذًمؽ ىمٌؾ أن يتقمم اخلالوم٦م.

وم٢مٟمف  ،ٓ ُمـ سمٞم٧م اعم٤مل ،قمٚمی ومرض اًمتًٚمٞمؿ أن قمثامن ر ي ا هل شمٕم٤ممم قمٜمف سمذل ذًمؽ ُمـ يمًٌف

يم٤من ر ي يم٤من ُمـ اعمتٛمقًملم ىمٌؾ أن يٙمقن ظمٚمٞمٗم٦م، وُمـ راضمع يمت٥م اًمًػم أىمر  هبذا إُمر، وم٘مد 

ا هل قمٜمف يٕمتؼ ذم يمؾ مجٕم٦م رىم٦ًٌم، ويْمٞمػ اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر ويٓمٕمٛمٝمؿ ذم يمؾ يقم، وىمد 



َ قيدةَ الع َ شرحَ    6   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 !ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس» :روي قمـ اإلُم٤مم احلًـ اًمٌٍمي أٟمف ىم٤مل: إين ؿمٝمدت ُمٜم٤مدي قمثامن يٜم٤مدي

ش اهمدوا قمٚمی أرزاىمٙمؿ !ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس»ومٞمٖمدون ومٞم٠مظمذوهن٤م واومرًة، ش اهمدوا قمٚمی أقمٓمٞم٤مشمٙمؿ

ش اهمدوا قمٚمی يمًقشمٙمؿ»ٞم٠مظمذوهن٤م واومٞم٦ًم، طمتی وا هل ًم٘مد ؾمٛمٕمتف أذٟم٤مي ي٘مقل: ومٞمٖمدون وم

ومٞم٠مظمذون احلٚمؾ. وُمـ راضمع يمت٥م اًمتقاريخ قمٚمؿ درضم٦م ؾمخ٤مئف ر ي ا هل شمٕم٤ممم قمٜمف، ومل يٜم٘مؾ 

)خمتٍم اًمتحٗم٦م آصمٜمل  ش.قمـ أطمٍد أن اإلٟمٗم٤مق ذم ؾمٌٞمؾ ا هل شمٕم٤ممم ُمقضم٥م ًمٚمٓمٕمـ، وا هل شمٕم٤ممم اهل٤مدي

 (22-2قمنمي٦م، ص

وم٘م٤مًمقا:  ٦م قمغم قمثامن ر ي ا هل قمٜمف:ٜمـمٕمـ أهؾ اًمٗمت ىم٤مل اسمـ قم٤ًميمر ذم شم٤مريخ دُمِمؼ:و

ىم٤مًمقا: إين أطم٥م أهؾ سمٞمتل وأقمٓمٞمٝمؿ. وم٠مُم٤م طمٌل وم٢مٟمف مل يٛمؾ » وم٘م٤مل: ي٥م أهٚمف ويٜمٗمؼ قمٚمٞمٝمؿ،

وٓ  ،سمؾ أمحؾ احل٘مقق قمٚمٞمٝمؿ، وأُم٤م إقمٓم٤مؤهؿ وم٢مين إٟمام أقمٓمٞمٝمؿ ُمـ ُم٤مزم ،ُمٕمٝمؿ قمغم ضمقر

ًٚمٛملم ًمٜمٗمز وٓ ٕطمد ُمـ اًمٜم٤مس، وًم٘مد يمٜم٧م أقمٓمل اًمٕمٓمٞم٦م واًمرهمٞم٦ٌم ُمـ أؾمتحؾ أُمقال اعم

وأٟم٤م يقُمئذ ؿمحٞمح  ،وقمٛمر ،وأ ي سمٙمر ،لٚم٥م ُم٤مزم أزُم٤من رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

طمريص، أومحلم أشمٞم٧م قمغم أؾمٜم٤من أهؾ سمٞمتل وومٜمل قمٛمري ووزقم٧م اًمذي زم ذم أهكم ىم٤مل 

ف وأروف ذم سمٜمل أُمٞم٦م وضمٕمؾ وًمده يمٌٕمض ُمـ اعمٚمحدون ُم٤م ىم٤مًمقا!... ويم٤من قمثامن ىمد ىمًؿ ُم٤مًم

ومٌدأ سمٌٜمل أ ي اًمٕم٤مص وم٠مقمٓمك آل احلٙمؿ رضم٤مهلؿ قمنمة آٓف قمنمة آٓف وم٠مظمذوا ُم٤مئ٦م  ،يٕمٓمل

ش. وأقمٓمك سمٜمل قمثامن ُمثؾ ذًمؽ، وىمًؿ ذم سمٜمل اًمٕم٤مص وذم سمٜمل اًمٕمٞمص وذم سمٜمل طمرب ،أًمػ

 (/6يخ دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر )شم٤مر

 عة لعبد اهلل بن أيب الرسح رغم ارتداده: اهتام عثامن ريض اهلل عـه بالشػا

ويم٤من  يم٤من قمٌد ا هل سمـ ؾمٕمد سمـ أ ي اًمنح ُمرشمدا، وأهدر دُمف يقم ومتح ُمٙم٦م، إيراد:

ومٕمٗمل قمٜمف؛ سمؾ  ومِمٗمع ًمف قمثامن ر ي ا هل قمٜمف، ٤م، وأظم٤م ًمٚمرو٤مقم٦م ًمٕمثامن ر ي ا هل قمٜمف،أُمقي  

 أيمرُمف سمتقًمٞمتف ُمٍم. 

 قم٘مالئٝمؿ،هـ( ُمـ قمٔمامء ىمريش و:منح )يم٤من قمٌد ا هل سمـ ؾمٕمد سمـ أ ي اًم اجلواب:

 ،صمؿ ارشمد قمـ اإلؾمالم ويمت٥م اًمقطمل ًمرؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، أؾمٚمؿ ىمٌؾ ومتح ُمٙم٦م،

ويم٤من أطمد إرسمٕم٦م اًمذيـ أهدرت دُم٤مؤهؿ. وأظمذ قمثامن ر ي ا هل قمٜمف قمٌد ا هل سمـ ؾمٕمد ُمٕمف 

وؿمٗمع ًمف قمثامن ر ي  يد،ـ إؾمالُمف ُمـ ضمدومت٤مب، وأقمٚم إمم رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،



َ قيدةَ الع َ شرحَ    20   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
)أؾمد  وقمٗم٤م قمٜمف. ا هل قمٜمف،طمتك ىمٌؾ رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إؾمالُمف سمٕمد شم٠مُمؾ وشمردد،

 (و وؾمٜمـ أ ي داود، رىمؿ:. /20اًمٖم٤مسم٦م 

أًمٞمس شمرهمٞم٥م اعمرشمد ذم  أرأي٧م هؾ ذم هذه اًم٘مّم٦م رء يٓمٕمـ سمف ذم قمثامن ر ي ا هل قمٜمف،

أًمٞمس يٛمحق  اًمٜمٌل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ احلًٜم٤مت؟اإلؾمالم ُمـ ضمديد، وقمروف قمغم 

 ا ذم اًمٕمداء ًمإلؾمالم،وشم٤مريخ اإلؾمالم ُممن سمٛمـ مل يدظمر ضمٝمدً  اًمتقسم٦م ُم٤م شم٘مدم ُمـ اًمذٟمقب؟

 قمٗمل قمٜمٝمؿ ذٟمقهبؿ.  ومٚمام أؾمٚمٛمقا ُمـ ىمرار ٟمٗمقؾمٝمؿ،

و ومم قمثامن ر ي ا هل قمٜمف قمٌد ا هل سمـ ؾمٕمد ر ي ا هل قمٜمف ُمٍم، ويم٤من وزم لٕمٞمد ُمٍم 

ومام ذٟم٥م قمثامن ي٤م شمرى؟ ويم٤من قمٌد ا هل سمـ ؾمٕمد أيمؼم ىمقاد  قمٝمد قمٛمر ر ي ا هل قمٜمف، قمغم

وم٤مظمتٞم٤مر قمثامن ر ي ا هل قمٜمف قمٌد ا هل  اإلؾمالم وأُمػما ًمٚمٌحري٦م قمغم قمٝمد ُمٕم٤موي٦م ر ي ا هل قمٜمف،

٥م ومٝمؾ شمقضم وأُم٤م أُمر اًم٘مراسم٦م، سمـ ؾمٕمد هلذا اعمٜمّم٥م دًمٞمؾ قمغم هم٤مي٦م ومٓمٜمتف ر ي ا هل قمٜمف،

 –ُمٝمام سمٚمغ ُمـ اًمٙمٗم٤مءة واًم٘مدرة اًمٗم٤مئ٘م٦م  -اًم٘مري٥م ٦متٜم٤مب شمقًمٞمضمٕظمالق وإُم٤مٟم٦م ااًمنميٕم٦م أو ا

ًمٚمِمٞمخ  ،)راضمع: قمثامن ذو اًمٜمقريـ. ظمدُم٦م ىمقُمٞم٦م؟ ؾمٌؼ أن قمٚمٞم٤م ر ي ا هل قمٜمف ومم همػم واطمد ُمـ أىم٤مرسمف

 (.62-6ص  ؾمٕمٞمد أمحد إيمؼم آسم٤مدي،

 اهتام عثامن ريض اهلل عـه بتولقة أقاربه بسخاء:

 ؽماو٤مت اًم٤ٌمـمٚم٦م قمغم قمثامن ر ي ا هل قمٜمف أٟمف ومم  سمٜمل أُمٞم٦م اعمٜم٤مل٥َم سمًخ٤مء،ُمـ آقم

هذه اعم٠ًمًم٦م  «ؾمػمة قمثامن ر ي ا هل قمٜمف»وىمد درس اًمِمٞمخ سمِمػم أمحد احلّم٤مري ذم يمت٤مسمف ذم 

ُمـ  ممتدةً  واؾمٕم٦مً  وىم٤مل: ًم٘مد ُمٜمح ا هل شمٕم٤ممم قمثامن ر ي ا هل قمٜمف ممٚمٙم٦مً  .26- 22ص

وًمٞمس ومٞمٝمؿ إٓ صمالصم٦م ُمـ أىم٤مرسمف   قمٜمد ُم٘متٚمف،( قم٤مُماًل ٤2م، ويم٤من ًمف )ظمراؾم٤من إمم ؿمامل إومري٘مٞم

وهق أظمق قمثامن ر ي ا هل قمٜمف –قمٌد ا هل سمـ ؾمٕمد سمـ أ ي اًمنح ر ي ا هل  -6 ر ي ا هل قمٜمف،

قمٌد ا هل سمـ -وهق اسمـ قمٛمف.  ُمٕم٤موي٦م ر ي ا هل قمٜمف،-2 ،-ُمـ اًمرو٤مقم٦م، وًمٞمس ُمـ قم٤مئٚمتف

ا إمم يمٗم٤مءاشمف ومل يَقل  قمثامن ر ي ا هل قمٜمف إٓ إظمػم ٟمٔمرً  ف.قم٤مُمر ر ي ا هل قمٜمف، وهق اسمـ ظم٤مًم

اعمٛمٞمزة، وأُم٤م إوٓن ُمٜمٝمؿ ومٙم٤مٟم٤م قمغم اًمٕمٛمؾ طملم وزم قمثامن ر ي ا هل قمٜمف اخلالوم٦م؛ سمؾ ومم 

فمؾ سمٜمق أُمٞم٦م قمغم قمٝمد قمنمة ُمـ رضم٤مل سمٜمل أُمٞم٦م، و رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٟمحق

ًمالؾمتزادة ُمٜمف راضمع   ي ا هل قمٜمف قمغم ُمٜم٤مل٥م ه٤مُم٦م.اًمرؾم٤مًم٦م وقمٝمد أ ي سمٙمر وقمٝمد قمٛمر ر



َ قيدةَ الع َ شرحَ    26   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 «ؾمٞمدٟم٤م ُمروان سمـ احلٙمؿ»ويمت٤مب  ًمٚمِمٞمخ سمِمػم أمحد احلّم٤مري، «قمثامن ذو اًمٜمقريـ» يمت٤مب

 ًمألؾمت٤مذ اًم٘م٤م ي ـم٤مهر قمكم اهل٤مؿمٛمل. 

 ومقمم  ىمثؿ سمـ قم٤ٌمس ُمٙم٦مَ  ا إمم يمٗم٤مءهتؿ،وىمد ومم قمكم ر ي ا هل قمٜمف سمٕمض أىم٤مرسمف ٟمٔمرً 

، وومم قمٌٞمد ا هل سمـ قم٤ٌمس اًمٞمٛمـ اعمٜمقرةَ  ومم مت٤مم سمـ قم٤ٌمس اعمديٜم٦مَ و اًمٓم٤مئػ ووقاطمٞمٝم٤م،و

وومم قمٌد ا هل سمـ قم٤ٌمس، وومم ضمٕمدة سمـ هٌػمة  وومم حمٛمد سمـ أ ي سمٙمر ُمٍم، واًمٌحريـ،

 (2-6 ؾمػمة أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أ ي ـم٤مًم٥م ر ي ا هل قمٜمف، ًمٕمكم حمٛمد اًمّمال ي، ص) أؾمٛمی اعمٓم٤مًم٥م ذم ظمراؾم٤من.

 (/)شم٤مريخ اإلؾمالم ًمٚمذهٌل اجلٞمش اسمٜمف: حمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م. ويم٤من ىم٤مئد

 مخس اخلؿس:  عبد اهلل بن شعد بن أيب الرسح إعطاء عثامن

–ملَ أقمٓمك قمثامن ر ي ا هل قمٜمف قمٌد ا هلَ سمـ ؾمٕمد سمـ أ ي اًمنح ر ي ا هل قمٜمف إيراد: 

 مخس  اخلٛمس ُمـ اًمٖمٜمٞمٛم٦م؟    -اًمذي ومتح إومري٘مٞم٤م وًمٞمٌٞم٤م وهمػمه٤م

وم٘م٤مل ًمف قمثامن  يم٤من قمٌد ا هل سمـ ؾمٕمد سمـ أ ي اًمنح ُمِمتٖمال ذم ومتح إومري٘مٞم٤م، :اجلواب

. ومِمٙم٤م ُمـ ضم٤مء  سمـ قمٗم٤من ر ي ا هل قمٜمف: أُمًؽ مخس اخلٛمس مم٤م همٜمٛم٧م، وأرؾمؾ ُم٤م سم٘مل إزم 

واقمؽمض اًمٜم٤مس سمذًمؽ، وم٤مؾمؽمده  سم٤مًم٤ٌمىمل إمم قمثامن ر ي ا هل قمٜمف أٟمف أُمًؽ مخس اخلٛمس،

 ه قمٌد ا هل سمـ ؾمٕمد ُمـ همػم ؿمٙمقى أو شمردد. ومرد ُمٜمف قمثامن ر ي ا هل قمٜمف،

واًمذي لح  هق إقمٓم٤مؤه مخس اخلٛمس ًمٕمٌد ا هل سمـ » ىم٤مل اًمِمٞمخ حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م:

شم٤مريخ »ُمـ  2ه ُمٜمف. ضم٤مء ذم طمقادث ؾمٜم٦م أ ي هح ضمزاء ضمٝم٤مده اعمِمٙمقر، صمؿ قم٤مد وم٤مؾمؽمد  

د ا هل سمـ ؾمٕمد سمـ أ ي هح أن قمثامن عم٤م أُمر قمٌ ، ـمٌع أورسم٤م(6/26-26، ُمٍم، /2) «اًمٓمؼمي

إن ومتح ا هل قمٚمٞمؽ همًدا إومري٘مٞم٦م ومٚمؽ مم٤م أوم٤مء »سم٤مًمزطمػ ُمـ ُمٍم قمٚمی شمقٟمس ًمٗمتحٝم٤م ىم٤مل ًمف: 

ومخرج سمجٞمِمف طمتی ىمٓمٕمقا أرض ُمٍم ش. ا هل قمٚمی اعمًٚمٛملم مخس اخلٛمس ُمـ اًمٖمٜمٞمٛم٦م ٟمٗماًل 

وم٤مء ا هل وأوهمٚمقا ذم أرض إومري٘مٞم٦م وومتحقه٤م ؾمٝمٚمٝم٤م وضمٌٚمٝم٤م، وىمًؿ قمٌد ا هل قمٚمی اجلٜمد ُم٤م أ

، ومِمٙم٤م وومد  مخس اخلٛمس وسمٕم٨م سم٠مرسمٕم٦م أمخ٤مؾمف إممقمٚمٞمٝمؿ، وأظمذ  قمثامن ُمع وصمٞمٛم٦م اًمٜمٍميِّ

ممـ ُمٕمف إمم قمثامن ُم٤م أظمذه قمٌد ا هل سمـ ؾمٕمد، وم٘م٤مل هلؿ قمثامن: أٟم٤م أُمرُت ًمف سمذًمؽ، وم٢من 

ه، ورضمع قمٌ ․ؾمخٓمتؿ ومٝمق رد ده، ومرد  د ىم٤مًمقا: إٟم٤م ٟمًخٓمف، وم٠مُمر قمثامن قمٌد ا هل سمـ ؾمٕمد سم٠من ير 

 (62، طم٤مؿمٞم٦م:666صش اًمٕمقالؿ ُمـ اًم٘مقالؿ»)طم٤مؿمٞم٦م ش. ا هل سمـ ؾمٕمد إمم ُمٍم وىمد ومتح إومري٘مٞم٦م



َ قيدةَ الع َ شرحَ    22   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 : ريض اهلل عـفام عدم اقتصاص عثامن ريض اهلل عـه من عبقد اهلل بن عؿر

مل ي٘متص قمثامن ر ي ا هل قمٜمف ُمـ قمٌٞمد ا هل سمـ قمٛمر ر ي ا هل قمٜمف قمغم ىمتٚمف  إيراد:

 هرُمزان؟ 

وقمٗم٤م اسمـ  أن يتقمم قمثامن اخلالوم٦م، ورهمؿ ذًمؽ وداه قمثامن، يم٤من ذًمؽ ىمٌؾ اجلواب:

 هرُمزان قمٜمف. 

وم٢من  ،وأُم٤م اُمتٜم٤مقمف قمـ ىمتؾ قمٌٞمد ا هل سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب سم٤مهلرُمزان» ىم٤مل اسمـ اًمٕمر ي:

 (66-66)اًمٕمقالؿ ُمـ اًم٘مقالؿ، ص ش.ذًمؽ سم٤مـمؾ

وی اًمٓمؼمي اسمـ اهلرُمزان: اًم٘مامذان. ر» ٤م قمٚمٞمف:ىم٤مل اًمِمٞمخ حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م شمٕمٚمٞم٘مً 

(/6/2، ُمٍم. و06)قمـ ؾمٞمػ سمـ قمٛمر سمًٜمده إمم أ ي ُمٜمّمقر ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اًم٘مامذان  ، ـمٌٕم٦م أورسم٤م

يدث قمـ ىمتؾ أسمٞمف... ىم٤مل: ومٚمام وزم قمثامن دقم٤مين وم٠مُمٙمٜمٜمل ُمٜمف )أي ُمـ قمٌٞمد ا هل سمـ قمٛمر سمـ 

سمف وُم٤م  ومخرضم٧مش. ي٤م سمٜمل هذا ىم٤مشمؾ أسمٞمؽ وأٟم٧م أومم سمف ُمٜم٤م وم٤مذه٥م وم٤مىمتٚمف»اخلٓم٤مب( صمؿ ىم٤مل: 

ذم إرض أطمد إٓ ُمٕمل، إٓ أهنؿ يٓمٚمٌقن إزم  ومٞمف، وم٘مٚم٧م هلؿ: إزم ىمتٚمف؟ ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ، وؾمٌقا 

وم٤مطمتٛمٚمقين ومقا هل ُم٤م  قمٌٞمد ا هل،  وم٘مٚم٧م: أومٚمٙمؿ أن متٜمٕمقه؟ ىم٤مًمقا: ٓ، وؾمٌقه، ومؽميمتف  هل وهلؿ،

 ش. زل إٓ قمٚمی رؤوس اًمرضم٤مل وأيمٗمٝمؿسمٚمٖم٧م اعمٜم

ُمٜمّمػ يٕمت٘مد )وًمٕمؾ اسمـ اهلرُمزان أيًْم٤م يم٤من يٕمت٘مد( هذا يمالم اسمـ اهلرُمزان وأن يمؾ 

أن دم أُمػم اعم١مُمٜملم ذم قمٜمؼ اهلرُمزان وأن أسم٤م ًم١مًم١مة مل يٙمـ إٓ آًم٦م ذم يد هذا اًمٗم٤مرد، وأن 

ُمقىمػ قمثامن وإظمقاٟمف ألح٤مب رؾمقل ا هل لٚمی ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ هذا احل٤مدث ٓ ٟمٔمػم ًمف 

 (6، طم٤مؿمٞم٦م:66ؿ ُمـ اًم٘مقالؿ، ص)طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمقالش. ذم شم٤مريخ اًمٕمداًم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م

وم٤مًمّمح٤مسم٦م ُمتقاومرون وإُمر ذم أوًمف. وىمد ىمٞمؾ:  ،ٗمٕمؾيوإن يم٤من مل » ىم٤مل اسمـ اًمٕمر ي:و

ومحؾ اخلٜمجر وفمٝمر حت٧م صمٞم٤مسمف، ويم٤من ىمتؾ  ر ي  ا هل قمٜمف، إن اهلرُمزان ؾمٕمی ذم ىمتؾ قمٛمر

٤م عم٤م صم٧ٌم ُمـ طم٤مل قمٌٞمد ا هل ًمف وقمثامن مل يؾ سمٕمد. وًمٕمؾ قمثامن يم٤من ٓ يری قمٚمی قمٌٞمد ا هل طم ٘م 

 (66-66)اًمٕمقالؿ ُمـ اًم٘مقالؿ، ص ش.اهلرُمزان وومٕمٚمف

ف قمثامن ذم هذا إُمر سمٕمد أن »٤م قمٚمٞمف:ىم٤مل اًمِمٞمخ حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م شمٕمٚمٞم٘مً  وىمد شمٍم 

ضمٚمس قمثامن ذم ضم٤مٟم٥م اعمًجد ودقم٤م قمٌٞمد ا هل : »(/6ذايمر اًمّمح٤مسم٦م ومٞمف، ىم٤مل اًمٓمؼمي )



َ قيدةَ الع َ شرحَ    2   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ىم٤مص وهق اًمذي ٟمزع اًمًٞمػ ُمـ يديف... وم٘م٤مل قمثامن ويم٤من حمٌقؾًم٤م ذم دار ؾمٕمد سمـ أ ي و

: أری  جلامقم٦م ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر: أؿمػموا ذم هذا اًمذي ومتؼ ذم اإلؾمالم ُم٤م ومتؼ. وم٘م٤مل قمكمي

أن شم٘متٚمف. وم٘م٤مل سمٕمض اعمٝم٤مضمريـ: ىمتِؾ قمٛمر أُمس وُي٘مَتؾ اسمٜمف اًمٞمقم! وم٘م٤مل قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص: ي٤م 

ذا احلدث وٓ ؾمٚمٓم٤من ًمؽ، ىم٤مل قمثامن: أٟم٤م وًمٞمٝمؿ وىمد أُمػم اعم١مُمٜملم إن ا هل أقمٗم٤مك أن يٙمقن ه

 (6، طم٤مؿمٞم٦م:66)طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمقالؿ ُمـ اًم٘مقالؿ، صش.واطمتٛمٚمتٝم٤م ذم ُم٤مزم ضمٕمٚمتٝم٤م دي٦مً 

 هل أخرج رشول اهلل صذ اهلل عؾقه وشؾم مروان ووالده من ادديـة؟:

٤م وهق أُم٤مٟم٦م ٤م ه٤مُم  ـمٕمٜمقا ذم قمثامن ر ي ا هل قمٜمف أٟمف ومم ُمروان سمـ احلٙمؿ ُمٜمّمًٌ  إيراد:

 ويم٤من رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أظمرج ُمروان وواًمده ُمـ اعمديٜم٦م اعمٜمقرة؟  اخلٚمٞمٗم٦م.

وأيمثره٤م سمال  ذيمرت قمدة يمت٥م هذه اًم٘مّم٦م، مل يث٧ٌم ذًمؽ ذم ُمروان وواًمده، اجلواب:

أو ٕن راوهي٤م ُمـ همالة  ،يت٩م هب٤م ًمالٟم٘مٓم٤مع وأُم٤م اًمٙمت٥م اًمتل ذيمرت إؾمٜم٤مده٤م؛ ومال إؾمٜم٤مد،

   اًمِمٞمٕم٦م.

وقمٓم٤مء اخلراؾم٤مين ُمرؾمال  ،قمـ اًمزهري (،/22) «أظم٤ٌمر ُمٙم٦م» ذيمر اًمٗم٤ميمٝمل ذم

 «اإلل٤مسم٦م»(؛ و62/2) «ومتح اًم٤ٌمري»وقمزاه اسمـ طمجر ذم  ،-واًمد ُمروان- إضمالء احلٙمؿ
(2/6 إمم )«إرؿم٤مد اًم٤ًمري» ، ورواه اًم٘مًٓمالين ذم«أظم٤ٌمر ُمٙم٦م» (60/ ٟم٘ماًل ) ومتح » قمـ

 . «اًم٤ٌمري
وىم٤مل اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م آرٟم٤مؤوط وسمِم٤مر قمقاد  ُمٜم٘مٓمع، :أي ،ا ُمرؾمؾوإؾمٜم٤مد اًمٗم٤ميمٝمل هذ

إن اًمرضمؾ يم٤من يرؾمؾ، ومروايتف قمـ مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م ُمرؾمٚم٦م )ُمٜم٘مٓمٕم٦م( إذ مل » ذم قمٓم٤مء اخلراؾم٤مين:

 (/6)حترير شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م  ش.يًٛمع ُمـ أطمد ُمٜمٝمؿ

س ُمراؾمٞمؾ اًمزهري ًمٞم» وىم٤مل اسمـ ُمٕملم ويٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من ذم ُمراؾمٞمؾ اًمزهري:

 (6/22)شمدري٥م اًمراوي، طمٙمؿ اعمرؾمؾ  ش.سمٌمء

( سم٢مؾمٜم٤مده ُمـ ـمريؼ قم٤ٌمدة سمـ /22) «شم٤مريخ دُمِمؼ»ويمذًمؽ ذيمر اسمـ قم٤ًميمر ذم 

ن قم٤ٌمدة سمـ زي٤مد ُمـ همالة ٕ ؛يت٩م هب٤م وهذه اًمرواي٦م ٓ زسم٤مدة ضمالء احلٙمؿ واًمد ُمروان.

زي٤مد إؾمدي يمقذم ُمـ قم٤ٌمدة سمـ » (:/) «اجلرح واًمتٕمديؾ»ىم٤مل اسمـ أ ي طم٤مشمؿ ذم  .اًمِمٞمٕم٦م

 ش. رؤؾم٤مء اًمِمٞمٕم٦م



َ قيدةَ الع َ شرحَ    2   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
( رواي٦م قم٤ٌمدة سمـ زي٤مد هذه صمؿ 2/6) «شم٤مريخ اإلؾمالم»وؾم٤مق احل٤مومظ اًمذهٌل ذم 

 ش.وىمد ُروي٧ْم أطم٤مدي٨م ُمٜمٙمرة ذم ًمٕمٜمف )أي: احلٙمؿ( ٓ جيقز آطمتج٤مج هب٤م» ىم٤مل:

أوػ إمم ذًمؽ أن رواي٦م اًمٗم٤ميمٝمل أو رواي٦م اسمـ قم٤ًميمر مل شمذيمر ُمـ أيـ أظمرج رؾمقل 

(، واسمـ يمثػم ذم 6/2) «اإلل٤مسم٦م» هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ احلٙمؿ وإمم أيـ؟ أُم٤م اسمـ طمجر ذم ا

ويقؾمػ سمـ شمٖمري سمردي  (،/2) «اًمٙم٤مُمؾ»واسمـ إصمػم ذم ، (/66) «اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»

وآظمرون وم٘مد  (،0/6) «ؿمذرات اًمذه٥م»(، واسمـ قمامد ذم /6) «اًمٜمجقم اًمزاهرة»ذم 

صمؿ قم٤مد إمم اعمديٜم٦م قمغم قمٝمد قمثامن  ضمالء احلَٙمؿ ُمـ اعمديٜم٦م اعمٜمقرة إمم اًمٓم٤مئػ،ذيمروا سمال إؾمٜم٤مد 

 ر ي ا هل قمٜمف. 

واؾمت٘مرا هب٤م  يًٙمٜم٤من ذم اعمديٜم٦م، ٤مويِمػم ٟمص ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد إمم أن ُمروان واحلٙمؿ يم٤مٟم

ىم٤مًمقا: ىمٌض رؾمقل ا هل لٚمی ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وُمروان سمـ احلٙمؿ اسمـ صمامين ؾمٜملم ومٚمؿ »ًمألسمد. 

)اًمٓم٘م٤ٌمت ش.ُمع أسمٞمف سم٤معمديٜم٦م طمتی ُم٤مت أسمقه احلٙمؿ سمـ أ ي اًمٕم٤مص ذم ظمالوم٦م قمثامن سمـ قمٗم٤من يزل

 (/واعمٜمتٔمؿ ٓسمـ اجلقزي ./2واٟمٔمر: شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر. /2اًمٙمؼمی ٓسمـ ؾمٕمد

صمؿ ىمدم  وأىم٤مم هب٤م، ويٗمٞمد ٟمص آظمر ُمـ ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد أن احلٙمؿ أؾمٚمؿ يقم ومتح ُمٙم٦م،

أؾمٚمؿ يقم ومتح ُمٙم٦م ومل يزل هب٤م طمتی يم٤مٟم٧م »؛ وهب٤م شمقذم قمثامن ر ي ا هل قمٜمف، اعمديٜم٦م قمغم قمٝمد

ظمالوم٦م قمثامن سمـ قمٗم٤من ر ي ا هل قمٜمف وم٠مذن ًمف ومدظمؾ اعمديٜم٦م ومامت هب٤م ذم ظمالوم٦م قمثامن سمـ قمٗم٤من 

 (/)اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمی ش. ر ي ا هل قمٜمف

هلجرة وضم٧ٌم ىمٌؾ ورؤؾم٤مء ُمٙم٦م اًمذيـ أؾمٚمٛمقا يقم ومتحٝم٤م مل هي٤مضمروا إمم اعمديٜم٦م؛ ٕن ا

)لحٞمح اًمٌخ٤مري،  ش.ٓ هجرة سمٕمد اًمٗمتح»ومتح ُمٙم٦م. ىم٤مل رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

 ( 2رىمؿ:

واًمٜمٗمل ىمد  ٤م،، وخي٤مًمٗمف اًمٕم٘مؾ أيًْم ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: مل يث٧ٌم ضمالء احلٙمؿ ألاًل 

وم٢من  .ُمٜمٗمٞم٤م دائاًم ضم٤مءت سمف اًمًٜم٦م ذم اًمزاين وذم اعمخٜمثلم،..ومل شم٠مت اًمنميٕم٦م سمذٟم٥م يٌ٘مك ل٤مطمٌف 

أو قمغم  وضم٥م أن يً٘مط اًمتٕمزير سم٤مًمتقسم٦م، ا،ىمد ٟمٗمك رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ شمٕمزيرً  ىمٞمؾ:

ووم٤مة اًمرؾمقل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم أىمؾ شم٘مدير. وىمد ذيمروا اُمتداد ضمالئف إمم زُمـ قمثامن 

قمثامن ر ي ا هل  ر ي ا هل قمٜمف. وإذا يم٤من قمٌد ا هل سمـ أ ي اًمنح ارشمد قمـ اإلؾمالم، وؿمٗمع ًمف

ومٙمٞمػ ٓ ي٘مٌؾ ؿمٗم٤مقمتف ذم طمؼ احلٙمؿ؟واحل٤ملؾ  قمٜمف، وم٘مٌٚمف رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،



َ قيدةَ الع َ شرحَ    2   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وىمد ذيمره٤م اعم١مرظمقن اًمذيـ يٙمثر اًمٙمذب ومٞمام يرووٟمف،  أن ُمٕمٔمؿ اًمرواي٤مت ذم اًم٘مّم٦م ُمرؾمٚم٦م،

ًمراوميض أن اًمرؾمقل ، اًمرد قمٚمی زقمؿ ا٤/2مج اًمًٜم٦م ٝم)ُمٜم وىمؾ أن يًٚمؿ هلؿ ٟم٘مٚمٝمؿ ُمـ اًمزي٤مدة واًمٜم٘مّم٤من.

 وردمه٤م قمثامن وأيمرُمٝمام( ،قمٚمٞمف اًمًالم ـمرد احلٙمؿ واسمٜمف قمـ اعمديٜم٦م

 هذهوإن » اًمٞمن قم٤مسمديـ ذم احلٙمؿ وسمٜمل احلٙمؿ سمٕمض اًمرواي٤مت صمؿ ىم٤مل: ؾم٤مق أسمق

، ومال ؿمؽ ذم ...إطم٤مدي٨م وإظم٤ٌمر ًمٞمٖمٜمٞمٜم٤م فم٤مهره٤م اًمدال قمٚمی اًمٙمذب قمـ ُمٜم٤مىمِم٦م ؾمٜمده٤م

واٟمٔمر: اعمٜمت٘می ُمـ ُمٜمٝم٤مج . 62)أهم٤مًمٞمط اعم١مرظملم، ص ش.ٓ ىمقة إٓ سم٤م هلووع هذه إطم٤مدي٨م وٓ طمقل و

 سمتح٘مٞمؼ حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م. واًمٕمقالؿ ُمـ اًم٘مقالؿ، وخمتٍم اًمتحٗم٦م آصمٜمل قمنمي٦م( ۱۱آقمتدال، ص

 يمامؾمٌؼ ىمٌؾ لٗمح٤مت.  وىمد اشمٗمؼ اعمحدصمقن واًمٗم٘مٝم٤مء قمغم أن ُمروان صم٘م٦م  قمدل،

 مـاقب عيل ريض اهلل عـه: 

قمكم ر ي ا هل قمٜمف يت٤مج سمٞم٤مهن٤م إمم يمت٤مب سمرأؾمف، وٟمِمػم إمم سمٕمْمٝم٤م ذم وقء ُمٜم٤مىم٥م 

 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م: 

٤مه قمكم ر ي ا هل قمٜمف ُمـ اعمٝم٤مضمريـ اًم٤ًمسم٘ملم اًمذيـ ُمٜمحٝمؿ ا هل شمٕم٤ممم ؿمٝم٤مد رو -6

 جن يم ىم مم خم  حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱاجلٜم٦م:و
 (٥٣٣اتلِبث/ ) َّ يي ىي مي  حيخي جي يه ىه مه جه ين ىن  من خن حن

ظمٚم ٗمف رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم همزوة شمٌقك ذم اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ًمٞم٘مقم قمغم  -2

أُم٤م » ا هل قمٜمف إًمٞمف طمرُم٤مٟمف ُمـ اجلٝم٤مد وم٘م٤مل: وؿمٙم٤م قمكم ر ي ٤م قمٚمٞمٝمؿ،وٟمّمٌف طم٤مرؾًم  أهٚمف،

 (6)لحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ:ش.سمٛمٜمزًم٦م ه٤مرون ُمـ ُمقؾمی إٓ أٟمف ٓ ٟمٌل  سمٕمدي لشمروی أن شمٙمقن ُمٜم

- لحٞمح اًمٌخ٤مري،  ش.أٟم٧م ُمٜمل وأٟم٤م ُمٜمؽ»اًمرؾمقل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم طم٘مف:ىم٤مل و(

 (2رىمؿ:

ؿمٙم٤م سمٕمض اًمٜم٤مس إمم رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕمض ُم٤م ذم قمكم ر ي ا هل قمٜمف،  

 (. وإؾمٜم٤مده لحٞمح260. وُمًٜمد أمحد، رىمؿ:6)ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، رىمؿ: ش.ُمـ يمٜم٧ُم ُمقٓه ومٕمكمي ُمقٓه» ىم٤مل:

- ٕقمٓملم »وم٘م٤مل اًمٜمٌل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: دت ُمدة حم٤مسة سمٕمض ىمالع ظمٞمؼم،اُمت

، وم٤ٌمت اًمٜم٤مس ًمٞمٚمتٝمؿ شاًمراي٦م همدا رضمال يٗمتح قمغم يديف، ي٥م ا هل ورؾمقًمف، ويٌف ا هل ورؾمقًمف

، شأيـ قمكم؟»دوا يمٚمٝمؿ يرضمقه، وم٘م٤مل:أهيؿ يٕمٓمك، ىم٤مل قمٛمر: مل أطم٥م اإلُم٤مرة إٓ يقُمئذ، ومٖم

ف، وسمّمؼ ذم قمٞمٜمٞمف ودقم٤م ًمف، ومؼمأ يم٠من مل يٙمـ سمف وضمع، وم٠مقمٓم٤مه، وم٘مٞمؾ يِمتٙمل قمٞمٜمٞمف، ومٓمٚمٌ



َ قيدةَ الع َ شرحَ    2   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (20لحٞمح ُمًٚمؿ، ، رىمؿ:. 00)لحٞمح اًمٌخ٤مري، ، رىمؿ:وومتح٧م ىمٚمٕم٦م ىمٛمقص قمغم يديف.

-  .قمكم ر ي ا هل قمٜمف راسمع اًمٕمنمة اعمٌنمة سم٤مجلٜم٦م 

- ،وأًم٘مك قمٚمٞمٝمؿ اًمرقم٥موومرض قمغم إقمداء ؿمج٤مقمتف ؿمٝمد سمدرا وأطمدا واخلٜمدق ، . 

-  .شمنمف سمٙمت٤مسم٦م اًمقطمل 

-  يم٤من أسمق سمٙمر ر ي ا هل قمٜمف قم٤مم ً٤م قمـ هـ أُمػما ًمٚمح٩م، ويم٤من قمكم ر ي ا هل قمٜمف ُمٌٚمٖم

 رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رؾم٤مًمتف. 

-  يم٤من لٝمر رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وسمج٤مٟم٥م ذًمؽ شمنمف سمتٛمريْمف لغم ا هل

 قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وظمدُمتف أي٤مم ُمروف. 

 رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وشمٙمٗمٞمٜمف ودومٜمف سمٕمد ووم٤مشمف.  ؿم٤مرك ذم همًؾ -60

 ، وقصة خؾع باب خقز: «كرم اهلل وجفه» وجوه وصػه بـ 

يمرم ا هل  وم٘مٞمؾ: ،«ؾمقد ا هل وضمٝمف» يم٤من اخلقارج ي٘مرٟمقن سم٤مؾمؿ قمكم ر ي ا هل قمٜمف : -6

 «ت٤موى رؿمٞمدي٦موم» هذا ُم٤م ىم٤مًمف اًمِمٞمخ رؿمٞمد أمحد اًمٙمٜمٙمقهل رمحف ا هل ذم ا قمٚمٞمٝمؿ.وضمٝمف، رد  
مل أـمٚمع قمٚمٞمف ذم  ذم هذا اًمتقضمٞمف: «اًمٞمقاىمٞم٧م اًمٖم٤مًمٞم٦م» وىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد يقٟمس ذم .ص 

 (. /2)اًمٞمقاىمٞم٧م اًمٖم٤مًمٞم٦م يمالم اعمت٘مدُملم. وا هل أقمٚمؿ.

ؾمقد ا هل وضمٝمف، يم٤من إٟم٥ًم أن ي٘م٤مل: سمٞم ض ا هل  صمؿ إن اخلقارج إذا يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن:

 داء عمٕم٤موي٦م ر ي ا هل قمٜمف ومٙم٤من إٟم٥ًم أن ي٘مؽمن سم٤مؾمٛمفويم٤من اخلقارج أؿمد اًمٜم٤مس قم وضمٝمف.

 . «يمرم ا هل وضمٝمف»
 قمـ شم٤مريخ ٟم٘ماًل  «ومتح اعمٖمٞم٨م»ىم٤مل اًمِمٞمخ ؿمٛمس اًمديـ اًمًخ٤موي رمحف ا هل ذم  -2

ٕٟمف مل يًجد » ىم٤مل: ذم إؿم٤مرة إمم ُمٜم٤مم سمٕمْمٝمؿ أن ا هل شمٕم٤ممم وىم٤مه أن يًجد ًمّمٜمؿ، إرسمؾ،

س قمغم هذا اًمتقضمٞمف سم٠من يمثػما ُمـ اًمّمح٤مسم٦م مل يًجدوا أورد اًمِمٞمخ يقٟم .(2/6)ش.ًمّمٜمؿ ىمط

وقمٌد ا هل سمـ اًمزسمػم، ومٝم١مٓء احلًـ واحلًلم  .«يمرم ا هل وضمٝمف» ومل ي٘مؽمن سم٤مؾمٛمٝمؿ ًمّمٜمؿ،

  اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم وهمػمهؿ ُمـ لٖم٤مر اًمّمح٤مسم٦م مل يًجدوا ًمّمٜمؿ ىمط.و

- قمغم يديف،ٕن ا هل شمٕم٤ممم أؾمٕمده سمٗمتح ُمريمز اًمٞمٝمقد: ظمٞمؼم ؛ويتٛمؾ أٟمف ىمٞمؾ ذًمؽ  

ويم٤من  وضمٕمؾ رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٤مشمح ظمٞمؼم ُمـ ي٥م ا هل ويٌف ا هل شمٕم٤ممم.

وًمٙمـ وومؼ ا هل شمٕم٤ممم ًمذًمؽ  اًمّمح٤مسم٦م ر ي ا هل قمٜمف يؽمىمٌقن هذه اًمٌِم٤مرة اًمٙمريٛم٦م ٕٟمٗمًٝمؿ،



َ قيدةَ الع َ شرحَ    2   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ٘مف ا هل شمٕم٤ممم ًمٚمٗمتح. ٤م ر ي ا هل قمٜمف، يمرم ا هل وضمٝمف، أي ووم  قمٚمٞم  

ويم٤من يٌقء سمف  واختذ ُمٜمف ضمٜم ٦ًم، ىمٛمقص، ا هل قمٜمف ىمٚمع سم٤مب ىمٚمٕم٦م ظمٞمؼم:أُم٤م أن قمٚمٞم٤م ر ي  

ه رد   ه أهؾ اًمٕمٚمؿ اعمح٘م٘مقن.وم٘مد رد   صمامٟمٞم٦م رضم٤مل، وىمٞمؾ: أرسمٕمقن رضمال، وىمٞمؾ: صمامٟمقن رضمال،

 «شم٤مريخ اخلٛمٞمس»اًمدي٤مر سمٙمري ذم و ،، حت٧م ومتح ظمٞمؼم(/6-60) «اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»اسمـ يمثػم ذم 
(2/6و ،)اًمًػمة احلٚمٌٞم٦م»إسمراهٞمؿ احلٚمٌل ذم  قمكم سمـ» (/-،) اًمِمٞمخ حمٛمد ٟم٤مومع ذم و

ًمٚمٕمالُم٦م  «اعم٘م٤ملد احلًٜم٦م» (، ٟمًقق هٜم٤م ٟمص6)ص «ؾمػمة ؾمٞمدٟم٤م قمكم ر ي ا هل قمٜمف»

سمٕمده ُمٜم٤م ؾمٌٕمقن رضمال ومٙم٤من ضمٝمدهؿ أن أقم٤مدوا اًم٤ٌمب. وقمٚم٘مف  ٞمفوم٤مضمتٛمع قمٚم»اًمًخ٤موي: 

ًٗم٤م ًمف. ىمٚم٧م: سمؾ يمٚمٝم٤م واهٞم٦م )اعم٘م٤ملد احلًٜم٦م، ذم سم٤مب احل٤مء،  ش.، وًمذا أٟمٙمره سمٕمض اًمٕمٚمامءاًمٌٞمٝم٘مل ُمْمٕم 

 ( 20حت٧م محؾ قمكم سم٤مب ظمٞمؼم، ص

( 0-2)ص  «اعمرشم٣م» وؾم٤مق اًمِمٞمخ أسمق احلًـ اًمٜمدوي رمحف ا هل هذه اًمرواي٤مت ذم

وىم٤مل اًمِمٞمخ زيـ  ًمٕمكم ر ي ا هل قمٜمف. وقمٚمٞمف سم٠مٟمف ُمِمٝمقر، واقمتؼمه يمراُم٦مً  ُمـ همػم شمٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمٝم٤م،

 حم٤مؾم٦ٌم قمٚمٛمٞم٦م ًمٙمت٤مب» رمحف ا هل سم٤مؾمتٕمراض قمٚمٛمل ًمٙمت٤مب اًمِمٞمخ أ ي احلًـ ؾمامه اًمٕم٤مسمديـ

ىمّم٦م ىمٚمع قمكم ر ي ا هل قمٜمف سم٤مب ىمٚمٕم٦م ىمٛمقص،  (6-6)ص  رد ومٞمف ،«وهمػمه «اعمرشم٣م»

 واقمت٤ٌمَره ُمـ يمراُم٤مت قمكم ر ي ا هل قمٜمف. 

م »  :«طم٘م٦ٌم ُمـ اًمت٤مريخ»ىم٤مل قمثامن اخلٛمٞمس ذم  وضمٝمف، أُم٤م قمكم ومال ؿمؽ أن ا هل يمر 

٥م وم٤مـمٛم٦م ر ي ا هل  وىم٤مل ىمٌٚمف: .(20)طم٘م٦ٌم ُمـ اًمت٤مريخ، صش. وًمٙمـ اًمٙمالم ذم اًمتخّمٞمص مل شمَٚم٘م 

 قمغم قمٝمد رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أو قمٝمد وم٤مـمٛم٦م ر ي ا هل قمٜمٝم٤م.  «اًمزهراء»قمٜمٝم٤م سمـ 

 يصح وصف عيل ريض اهلل عـه بـ أشد اهلل: 

ىم٤مل رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم  ف،قمغم قمكم ر ي ا هل قمٜم «أؾمد ا هل»يّمح إـمالق 

وًمٙمـ ؾمٛمك قمكم ر ي  ، وهذا لحٞمح ذم حمٚمف،«وأؾمد رؾمقًمف ،أؾمد ا هل» محزة ر ي ا هل قمٜمف:

 ذم ىمّم٦م همزوة ظمٞمؼم ؿمٕمر قمكم ر ي ا هل قمٜمف:  «لحٞمحف»ؾم٤مق ُمًٚمؿ ذم ؛ اا هل قمٜمف ٟمٗمًف أؾمدً 

ْتٜمل ُأُمل طمٞمدرهْ   أٟم٤م اًمذي ؾَمٛم 

 

۞ َٜمَْٔمَرهْ يمَٚمْٞم٨ِم هم٤مسم٤مٍت يمريف اعم 

 ( 60)لحٞمح ُمًٚمؿ، يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم، سم٤مب همزوة ذي ىمرد وهمػمه٤م، رىمؿ:  

٤م أظمرى ًمتًٛمٞم٦م ( وضمقهً /6) «ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿم٤مد ذم ؾمػمة ظمػم اًمٕم٤ٌمد» ذيمر ذم

 . «إؾمد»قمكم سمـ 
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 بقعة ضؾحة والزبر لعيل ريض اهلل عـفم: 

صمؿ أس قمٚمٞمف اًمٜم٤مس سمف   أول إُمر،ورد أن قمٚمٞم٤م ر ي ا هل قمٜمف مل يرض سمتقزم اخلالوم٦م ذم

 هـ. وسمقيع ًمف ذم اعمًجد اًمٜمٌقي قم٤مم  ومر ي سمٌٞمٕم٦م اخلالوم٦م، ا،إسارً 

قمـ حمٛمد اسمـ احلٜمٗمٞم٦م ىم٤مل: يمٜم٧م ُمع قمكم، وقمثامن حمّمقر، ىم٤مل: وم٠مشم٤مه رضمؾ وم٘م٤مل: إن 

، ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم ُم٘متقل، صمؿ ضم٤مء آظمر وم٘م٤مل: إن أُمػم اعم١مُمٜملم ُم٘متقل اًم٤ًمقم٦م، ىم٤مل: وم٘م٤مم قمكم

اًمدار، وىمد ىمتؾ  ٤م قمٚمٞمف، وم٘م٤مل: ظمؾ ٓ أم ًمؽ، ىم٤مل: وم٠مشمك قمكمي حمٛمد: وم٠مظمذت سمقؾمٓمف ختقومً 

اًمرضمؾ، وم٠مشمك داره ومدظمٚمٝم٤م، وأهمٚمؼ قمٚمٞمف سم٤مسمف، وم٠مشم٤مه اًمٜم٤مس وميسمقا قمٚمٞمف اًم٤ٌمب، ومدظمٚمقا قمٚمٞمف 

٤مل ا أطمؼ هب٤م ُمٜمؽ، وم٘مؾ وٓ سمد ًمٚمٜم٤مس ُمـ ظمٚمٞمٗم٦م، وٓ ٟمٕمٚمؿ أطمدً تِ وم٘م٤مًمقا: إن هذا اًمرضمؾ ىمد ىمُ 

ا أطمؼ هلؿ قمكم: ٓ شمريدوين، وم٢مين ًمٙمؿ وزير ظمػم ُمٜمل ًمٙمؿ أُمػم، وم٘م٤مًمقا: ٓ وا هل ُم٤م ٟمٕمٚمؿ أطمدً 

ا، وًمٙمـ أظمرج إمم اعمًجد ومٛمـ ؿم٤مء أن وم٢من سمٞمٕمتل ٓشمٙمقن ه   هب٤م ُمٜمؽ، ىم٤مل: وم٢من أسمٞمتؿ قمكم  

، ، رىمؿ:)ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ٕمحد سمـ طمٜمٌؾي٤ٌميٕمٜمل سم٤ميٕمٜمل، ىم٤مل: ومخرج إمم اعمًجد وم٤ٌميٕمف اًمٜم٤مس. 

 (/. واٟمٔمر: اًمٖمدير، ًمألُمٞمٜمل 20؛ واًمًٜم٦م ًمٚمخالل، رىمؿ:626وإؾمٜم٤مده لحٞمح؛ واًمنميٕم٦م ٔضمري، رىمؿ:

وسمقيع ًمف سم٤معمديٜم٦م ذم ُمًجد رؾمقل ا هل لكم ا هل قمٚمٞمف » :«أؾمد اًمٖم٤مسم٦م» وىم٤مل اسمـ إصمػم ذم

 (/602)أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ش. وؾمٚمؿ سمٕمد ىمتؾ قمثامن، ذم ذي احلج٦م ُمـ ؾمٜم٦م مخس وصمالصملم

 وروي ذم سمٞمٕم٦م ـمٚمح٦م واًمزسمػم ًمٕمكم ر ي ا هل قمٜمٝمؿ ؾم٧م رواي٤مت: 

 ، ط: دار اًمؽماث، سمػموت(/، و/2)شم٤مريخ اًمٓمؼمي ؛ سمؾ مل يِمٝمدا اًمٌٞمٕم٦م. مل ي٤ٌميٕم٤م -6

ىم٤مل قمكمي ًمٓمٚمح٦م واًمزسمػم: أمل شم٤ٌميٕم٤مين؟ وم٘م٤مٓ: ٟمٓمٚم٥م دم » وشمقىمٗم٤م ومٞمٝم٤م، ؿمٝمدا اًمٌٞمٕم٦م، -2

وًمٞمس ذًمؽ ٕهنام مل ي٘مٌال ظمالوم٦م قمكم ر ي  ،، حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمقاُم٦م(6/2  ؿمٞم٦ٌم)ُمّمٜمػ اسمـ أ يش.قمثامن

سمؾ ٕن ىمتٚم٦م قمثامن يم٤مٟمقا ُمع قمكم ويم٤من اًم٘متٚم٦م  أو مل ي٘مقٓ سمٗمْمؾ قمكم ر ي ا هل قمٜمف، ا هل قمٜمف،

  ومتقىمٗم٤م ومٞمٝم٤م. قمغم رأس اًم٘م٤مئٛم٦م ذم أُمر اًمٌٞمٕم٦م،

- شم٤مريخ اًمٓمؼمي  ش.ػ ومقق رأدىم٤مل ـمٚمح٦م: سم٤ميٕم٧م واًمًٞم» مُحاِل قمغم اًمٌٞمٕم٦م: ذم رواي٦م:و(

/6و ، وذم إؾمٜم٤مده اًمقاىمدي وهق ُمؽموك ./2)ُمـ ـمريؼ اًمزهري، وإؾمٜم٤مده وٕمٞمػ ُمرؾمؾ ،  . 

 (/22)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  ش.ىم٤مل اًمزسمػم: إٟمام سم٤ميٕم٧م قمٚمٞم٤م واًمٚم٩م قمغم قمٜم٘مل»

- ىم٤مل قمكم: إن ـمٚمح٦م »؛ سم٤ميٕم٤م قمـ رى؛ سمؾ يم٤مٟم٤م ذم أوائؾ ُمـ سم٤ميٕمقه ذم رواي٦م:و

 (، رىمؿ:6/2ُمّمٜمػ اسمـ أ ي ؿمٞم٦ٌم )ش. واًمزسمػم ىمد سم٤ميٕم٤م ـم٤مئٕملم همػم ُمٙمرهلم
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ش. واًمّمح٤مسم٦م مجٞمٕم٤م ،وؾمٕمد ،ومٙم٤من أول ُمـ لٕمد ـمٚمح٦م وم٤ٌميٕمف سمٞمده، صمؿ سم٤ميٕمف اًمزسمػم»

 (/6. وشم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر 2/22)شم٤مريخ اإلؾمالم ًمٚمذهٌل 

- ٕمد ُم٤م دظمؾ ـمٚمح٦م واًمزسمػم ذم قمدة واضمتٛمع إمم قمكم سم»؛ ذم رواي٦م: سم٤ميٕم٤م واؿمؽمـم٤مو

، وإؾمٜم٤مده /)شم٤مريخ اًمٓمؼمي ش.ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، وم٘م٤مًمقا: ي٤م قمكم، إٟم٤م ىمد اؿمؽمـمٜم٤م إىم٤مُم٦م احلدود...

 وٕمٞمػ(

- وإٟمام يم٤مٟم٤م يٓمٚم٤ٌمن دم  ومل خيرضم٤م ًم٘مت٤مل قمكم ر ي ا هل قمٜمف؛ ذم رواي٦م: روٞم٤م سم٤مًمٌٞمٕم٦م،و

وىم٤مل قمكم ًمٓمٚمح٦م واًمزسمػم: أمل »؛ اًم٘مت٤ملويم٤مٟم٤م يتٗم٤موو٤من ذم اًمّمٚمح إذ ؾُمٚمِّط قمٚمٞمٝمام  قمثامن،

)اعمّمٜمػ ٓسمـ أ ي ؿمٞم٦ٌم  ش.شم٤ٌميٕم٤مين؟ وم٘م٤مٓ: ٟمٓمٚم٥م دم قمثامن، وم٘م٤مل قمكم: ًمٞمس قمٜمدي دم قمثامن...

6/2 )حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمقاُم٦م ، 

وإٟمام ل٤مرا  ومل خيرج ـمٚمح٦م واًمزسمػم ر ي ا هل قمٜمٝمام إمم اًمٌٍمة ًم٘مت٤مل قمكم ر ي ا هل قمٜمف،

وذًمؽ ًمتت٘مقى اًمدقمقة إمم اًمث٠مر ًمٕمثامن  ن سمدم قمثامن ر ي ا هل قمٜمف،إمم طمٞم٨م يٙمثر اعمٓم٤مًمٌق

 ر ي ا هل قمٜمف. 

 الؼول الراجح يف بقعة ضؾحة والزبر لعيل ريض اهلل عـفم: 

واًمراضمح  اًمرواي٤مت اًمتل شمٗمٞمد إيمراه ـمٚمح٦م واًمزسمػم قمغم اًمٌٞمٕم٦م، -اؾمٜمدً – شمّمح وٓ

ٟمٕمؿ يم٤مٟم٤م يٙمره٤من اًمٌٞمٕم٦م   ا هل قمٜمف،اًمّمحٞمح ُمـ إىمقال أهنام ُمـ أوائؾ ُمـ سم٤ميٕمقا قمٚمٞم٤م ر ي

ىم٤مل قمكم ر ي ا هل  قمغم ُمٕمٜمك أهنام يم٤مٟم٤م ي٘مدُم٤من اًمث٠مر ُمـ ىمتٚم٦م قمثامن ر ي ا هل قمٜمف قمغم اًمٌٞمٕم٦م.

، وإؾمٜم٤مده )ُمّمٜمػ اسمـ أ ي ؿمٞم٦ٌم، رىمؿ:ش. إن ـمٚمح٦م واًمزسمػم ىمد سم٤ميٕم٤م ـم٤مئٕملم همػم ُمٙمرهلم» قمٜمف:

 لحٞمح(

ـمٚمح٦م ي٘مقل: إٟمام سم٤ميٕم٧ُم واًمٚم ٩مُّ قمٚمی ىمٗم٤مي،  ىم٤مل إسمراهٞمؿ: سمٚمغ قمكم سمـ أ ي ـم٤مًم٥م أن  »

ـَ قم٤ٌمس وم٠ًمهلؿ، ىم٤مل: وم٘م٤مل أؾم٤مُم٦م سمـ زيد: أُم٤م واًمٚم٩م قمٚمی ىمٗم٤مه ومال، وًمٙمـ ىمد  ىم٤مل: وم٠مرؾمؾ اسم

 ، وإؾمٜم٤مده لحٞمح()ُمّمٜمػ اسمـ أ ي ؿمٞم٦ٌم، رىمؿ:ش. ي٤مسمع وهق يم٤مره

  توقف عائشة ريض اهلل عـفا عن بقعة عيل ريض اهلل عـه:
قم٤مئِم٦م ر ي ا هل قمٜمٝم٤م وُمٕم٤موي٦م ر ي ا هل قمٜمف سم٤مضمتٝم٤مدمه٤م إمم أن اًمث٠مر يمذًمؽ شمقلٚم٧م 

وُمٕم٤موي٦م ر ي ا هل قمٜمٝمؿ  ،واًمزسمػم، وـمٚمح٦م ،ويم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م ُمـ ىمتٚم٦م قمثامن ُم٘مدم قمغم اًمٌٞمٕم٦م،

اؾمتحٙم٤مم  ويم٤من قمكم وألح٤مسمف ي٘مقًمقن:. دم اخلالوم٦م طمؼ وٓ سمد ُمٜمفهقم٘مقسم٦م ُمـ  ي٘مقًمقن:



َ قيدةَ الع َ شرحَ    0   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ويم٤من ُمٕم٤موي٦م وـمٚمح٦م ر ي ا هل قمٜمٝمام وهمػممه٤م يرون أن  م.اخلالوم٦م ىمٌؾ قم٘مقسم٦م اًمٌٖم٤مة أُمر ٓز

 شمًتحٙمؿ ُمع شمقاضمد ه١مٓء اعمٗمًديـ.  اخلالوم٦م ٓ

ُمـ اعمٕمروف واعمتٗمؼ قمٚمٞمف سملم اإلظم٤ٌمريلم واعم١مرظملم أن  حمزون:أ  ىم٤مل اًمديمتقر/ حمٛمد

اخلالف سملم قمكم وُمٕم٤موي٦م يم٤مخلالف سملم قمكم ُمـ ضمٝم٦م وـمٚمح٦م واًمزسمػم وقم٤مئِم٦م ُمـ ضمٝم٦م 

يم٤من ؾمٌٌف ـمٚم٥م شمٕمجٞمؾ اًم٘مّم٤مص ُمـ ىمتٚم٦م قمثامن، ومل يٙمـ ظمروج ـمٚمح٦م واًمزسمػم وأم  أظمرى، 

. 22/2. واٟمٔمر: اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م 2/6)حت٘مٞمؼ ُمقاىمػ اًمّمح٤مسم٦م ش. اعم١مُمٜملم إمم اًمٌٍمة إٓ هلذا اًمٖمرض

 (/ ،2 ، ،0 ،6 ، ،وشم٤مريخ اًمٓمؼمي 

ظ أن اًمّمح٤مسم٦م روقان ا هل قمٚمٞمٝمؿ ُمتٗم٘مقن وُمـ اعمالطم» حمزون:أ  ىم٤مل اًمديمتقر/ حمٛمدو

قمغم إىم٤مُم٦م طمد اًم٘مّم٤مص قمغم ىمتٚم٦م قمثامن، وًمٙمـ اخلالف سمٞمٜمٝمؿ وىمع ذم ُم٠ًمًم٦م اًمت٘مديؿ أو 

اًمت٠مظمػم، ومٓمٚمح٦م واًمزسمػم وقم٤مئِم٦م وُمٕم٤موي٦م يم٤مٟمقا يرون شمٕمجٞمؾ أظمذ اًم٘مّم٤مص ُمـ اًمذيـ 

عم١مُمٜملم قمكم وُمـ ُمٕمف طمٍموا اخلٚمٞمٗم٦م طمتك وُمتِؾ، وأن اًمٌداءة سم٘متٚمٝمؿ أومم، سمٞمٜمام رأي أُمػم ا

شم٠مظمػمه طمتك يتقـمد ُمريمز اخلالوم٦م ويت٘مدم أوًمٞم٤مء قمثامن سم٤مًمدقمقى قمٜمده قمغم ُمٕمٞمٜملم، ومٞمحٙمؿ 

هلؿ سمٕمد إىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م قمٚمٞمٝمؿ، ٕن ه١مٓء اعمح٤مسيـ ُٕمػم اعم١مُمٜملم قمثامن ًمٞمًق ٟمٗمرا ُمـ ىمٌٞمٚم٦م 

 (2/6)حت٘مٞمؼ ُمقاىمػ اًمّمح٤مسم٦م ش. ُمٕمٞمٜم٦م، سمؾ ُمـ ىم٤ٌمئؾ خمتٚمٗم٦م

  وقعة اجلؿل:

وسمدأ  اًم٘متٚم٦م  شم٠مظمر اًم٘مّم٤مص ُمـ ىمتٚم٦م قمثامن ر ي ا هل قمٜمف سمٕمد اًمٌٞمٕم٦م ًمٕمكم ر ي ا هل قمٜمف،

وظمرج ـمٚمح٦م واًمزسمػم إمم ُمٙم٦م يريدان  جيقؾمقن ظمالل اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ُمـ همػم ظمقف وٓ وضمؾ،

وًم٘مقا سمٛمٙم٦م قم٤مئِم٦م وهمػمه٤م ُمـ أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم  ولحٌٝمام يمثػم ُمـ يرون رأهيؿ، اًمٕمٛمرة،

وازم –صمؿ ىمدم ُمٙم٦م قمٌد ا هل سمـ قمٛمر، ويٕمغم سمـ أُمٞم٦م  ؾمٌ٘مٜمٝمؿ إًمٞمٝم٤م ًمٚمح٩م، ر ي ا هل قمٜمٝمـ

وم٤مضمتٛمع ومٞمٝم٤م ظمٚمؼ ُمـ ؾم٤مدات اًمّمح٤مسم٦م وأُمٝم٤مت » وقمٌد ا هل سمـ قم٤مُمر وازم اًمٌٍمة، ،-اًمٞمٛمـ

 (/20)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ش. اعم١مُمٜملم

اًم٘مّم٤مص ومالسمد ُمـ  ورأوا أن قمثامن ر ي ا هل قمٜمف ىمتؾ فمٚمام، حت٤مور ه١مٓء ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ، 

واٟمْمٛمقا  ويم٤من ه١مٓء اعمٗمًدون سم٤ميٕمقا قمٚمٞم٤م ر ي ا هل قمٜمف، ُمـ اًم٘متٚم٦م ذم أول ومرل٦م شمًٜمح،

ومل يٙمقٟمقا  ويم٤من ذًمؽ طمٞمٚم٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م حتٗمٔمٝمؿ، واضمتٛمٕمقا وٓذوا إمم قمكم ر ي ا هل قمٜمف، إًمٞمف،

 أوومٞم٤مء ًمف. 



َ قيدةَ الع َ شرحَ    6   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 وؿمؼ قمٚمٞمف ـمردهؿ ُمٜمٝم٤م ويم٤من قمكم ر ي ا هل قمٜمف سمدوره يٙمره شمقاضمدهؿ ذم مج٤مقمتف،

ويم٤من يرهم٥م ُمـ أقمامق ىمٚمٌف أن ي٘متص ُمٜمٝمؿ ًم٘متٚمٝمؿ قمثامن ر ي ا هل قمٜمف ومقر  ًمٚمٔمروف أٟمٞم٦م،

 (/خ اًمٓمؼمي ي)شم٤مر ىمدرشمف قمٚمٞمٝمؿ.

ورأوا أن أُمر آىمتّم٤مص ُمـ  ،وهٜم٤م ذم ُمٙم٦م اضمتٛمع اًمّمح٤مسم٦م وأُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم وهمػمهؿ

٧ٌَم  ومٞمف أوٓ، ورأى  ، واظمتٚمٗم٧م أراء،واؾمتٛمروا ذم اًمتِم٤مور سمٞمٜمٝمؿ ذم ذًمؽ اًم٘متٚم٦م جي٥م أن ُي

وُمٓم٤مًم٦ٌم  جي٥م اًمًػم إمم اعمديٜم٦م اعمٜمقرة وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: سمٕمْمٝمؿ أٟمف ٓسمد ُمـ اًمتقضمف إمم اًمِم٤مم،

 ،ٓسمد ُمـ اًمًػم إمم اًمٌٍمة ورأي صم٤مًم٨م ي٘مقل: قمكم ر ي ا هل قمٜمف سم٠من يًٚمؿ ىمتٚم٦َم قمثامن إًمٞمٝمؿ.

واشمٗمؼ اجلٛمٞمع قمغم   هل قمٜمف.صمؿ اًمٌدء سمٓمٚم٥م اًمث٠مر ُمـ ىمتٚم٦م قمثامن ر ي ا ،واؾمتامًم٦م أٟم٤مس آظمريـ

 يريـ اًمرأي اًمث٤مين، ر ي ا هل قمٜمٝمـقم٤مئِم٦م همػم ويم٤مٟم٧م أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم  اًمرأي اًمث٤مًم٨م هذا،

 ومرضمٕمـ إمم اعمديٜم٦م. 

شمٗم٘مقا قمغم اًمرأي اًمث٤مًم٨م ومخرج أهؾ ُمٙم٦م واعمديٜم٦م ُمٕمٝم٤م ذم أًمػ أو شمًٕم٦م ُمئ٦م ٟمٗمر إمم ا

 ./22-20واًمٜمٝم٤مي٦م  ي٦م)اًمٌداصم٦م آٓف.وسمٚمغ قمددهؿ صمال واٟمْمؿ إًمٞمٝمؿ آظمرون ذم اًمٓمريؼ، اًمٌٍمة،

 (66/60روح اعمٕم٤مين 

 ومن يرى رأهيا هدففم اإلصالح بني ادسؾؿني: ،كاكت عائشة

ر ي وُمـ راوم٘مٝم٤م ذم اًمًٗمر: ـمٚمح٦م واًمزسمػم ر ي ا هل قمٜمٝم٤م، ىمّمدت أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م 

  اخلالوم٦م.واٟمتٔم٤مم أُمقر  ورومع اًمٗمتٜم٦م، وهمػممه٤م اإللالح سملم اعمًٚمٛملم،ا هل قمٜمٝمام 

وأحلقا قمٚمی أُمٝمؿ ر ي ا هل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م أن شمٙمقن ُمٕمٝمؿ إمم أن »ىم٤مل اًمٕمالُم٦م أًمقد: 

شمرشمٗمع اًمٗمتٜم٦م، ويّمؾ إُمـ، وشمٜمتٔمؿ أُمقر اخلالوم٦م...، ومّم٤مرت ُمٕمٝمؿ سم٘مّمد اإللالح، 

واٟمتٔم٤مم إُمقر، وطمٗمظ قمدة ٟمٗمقس ُمـ يم٤ٌمر اًمّمح٤مسم٦م ر ي ا هل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ، ويم٤من ُمٕمٝم٤م اسمـ 

ء زوج  هل سمـ اًمزسمػم، وهمػمه ُمـ أسمٜم٤مء أظمقاهت٤م أم يمٚمثقم، وزوج ـمٚمح٦م، وأؾمامأظمتٝم٤م قمٌد ا

)روح اعمٕم٤مين ش. زًم٦م إسمٜم٤مء ذم اعمحرُمٞم٦م، ويم٤مٟم٧م ذم هقدج ُمـ طمديداًمزسمػم؛ سمؾ يمؾ ُمـ ُمٕمٝم٤م سمٛمٜم

66/60) 

ل شم٘مقل: اًمٚمٝمؿ إٟمؽ شمٕمٚمؿ إين ٓ أريد هوُمْم٧م قم٤مئِم٦م و» :«اًمث٘م٤مت»ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن ذم و

 (2/20)اًمث٘م٤مت ٓسمـ طم٤ٌمن  ش.ٚمح سمٞمٜمٝمؿإٓ آلالح وم٤مل

وفمٜمٜم٧م أن ذم  ،إٟمام ظمرضم٧م سم٘مّمد اإللالح سملم اعمًٚمٛملم» ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمذهٌل:و



َ قيدةَ الع َ شرحَ    2   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (222)اعمٜمت٘می ُمـ ُمٜمٝم٤مج آقمتدال، ص ش.ظمروضمٝم٤م ُمّمٚمح٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم

 وي١مم اًمٜم٤مَس قمٌد ا هل سمـ اًمزسمػم، يم٤من ُمروان سمـ احلٙمؿ ي١مذن ًمٚمّمالة أصمٜم٤مء اًمًٗمر،و

 (/20)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ٤م ىمرب اًمٌٍمة.ٗمر قمغم ذًمؽ طمتك سمٚمٖمقا ُمٙم٤مٟمً اؾمتٛمر هذا اًمًو

اٟمٓمٚم٘مقا ُمع ألح٤مهبؿ  ر ي ا هل قمٜمٝمؿ ٤م ر ي ا هل قمٜمف أن قم٤مئِم٦م وـمٚمح٦م واًمزسمػمسمٚمغ قمٚمٞم  

وًمٙمـ صم٘مؾ قمغم  وـمٚم٥م ُمـ أهؾ اعمديٜم٦م اًمًػَم ُمٕمف، إمم اًمٌٍمة، ومٕمزم قمغم اًمتقضمف إًمٞمٝم٤م،

ش. ومتث٤مىمؾ قمٜمف أيمثر أهؾ اعمديٜم٦م، واؾمتج٤مب ًمف سمٕمْمٝمؿ» ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم: ُمٕمٔمٛمٝمؿ ذًمؽ.

  (/2 )اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م

ولحٌف همػم واطمد ُمـ  ،ـهسمدأ قمكم ر ي ا هل قمٜمف رطمٚمتف ذم أواظمر رسمٞمع أظمر قم٤مم 

، قم٤مت وإطمزاب اًمتل راوم٘متف سمٜمٗمًٝم٤مويمذًمؽ اجلام اًمّمح٤مسم٦م وهمػمهؿ ممـ روقا سم٤مًمًٗمر ُمٕمف،

ويم٤مٟمقا يت٤ًمسم٘مقن ذم ٟمٍم قمكم ر ي ا هل قمٜمف ومٞمام  امن ر ي ا هل قمٜمف،ممـ ىمتٚمقا اخلٚمٞمٗم٦م احلؼ قمث

 ويم٤مٟمقا ُمٓمٌققملم قمغم اًمنم واًمٗم٤ًمد.  يٌدو،

ظمرج ُمـ اعمديٜم٦م وولؾ إمم اًمرسمذة ومٚم٘مٞمف قمٌد ا هل سمـ ؾمالم ر ي ا هل قمٜمف وهق سم٤مًمرسمذة، 

ٝم٤م ٓ يٕمقد وم٠مظمذ سمٕمٜم٤من ومرؾمف وىم٤مل: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم! ٓ خترج ُمٜمٝم٤م، ومق ا هل ًمئـ ظمرضم٧م ُمٜم

 (/20)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ش. اإًمٞمٝم٤م ؾمٚمٓم٤من اعمًٚمٛملم أسمدً 

ويم٤من يريد اًمٌح٨م قمـ ؾمٞمٌؾ إمم  ومقالٚمف إمم اًمٙمقوم٦م، ويم٤من قمكم ىمد قمزم قمغم اًمًٗمر،

وسمٚمغ قمامر سمـ ي٤مه واحلًـ سمـ قمكم ر ي ا هل قمٜمٝمام ظمالل ذًمؽ  اإللالح سملم اًمٜم٤مس.

صمؿ ىم٤مم قمامر واحلًـ سمـ قمكم » ؛ ىم٤مل اسمـ يمثػم:اعم١مُمٜملمإمم اًمٜمٗمػم إمم أُمػم  ودقمقا اًمٜم٤مَس  ،اًمٙمقوم٦مَ 

ذم اًمٜم٤مس قمٚمی اعمٜمؼم يدقمقان اًمٜم٤مس إمم اًمٜمٗمػم إمم أُمػم اعم١مُمٜملم، وم٢مٟمف إٟمام يريد اإللالح سملم 

 (/2)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ش. اًمٜم٤مس

وطم٤مول همػم واطمد ُمـ يم٤ٌمرهؿ يمِمػ اًمِمٙمقك  ٟمزل اًمٗمري٘م٤من ذم ُمٜم٤مزهلام ىمرب اًمٌٍمة،

ٌَِؾ قمكم  ورومع ؾمقء اًمٔمـ،واًمِمٌٝم٤مت  وم٤مٟمٓمٚمؼ اًم٘مٕم٘م٤مع سمـ قمٛمرو اًمتٛمٞمٛمل ر ي ا هل قمٜمف ُمـ ىم

أي » وىم٤مل: وحتدث ُمٕمٝمؿ ذم اًمّمٚمح، ر ي ا هل قمٜمف إمم قم٤مئِم٦م ر ي ا هل قمٜمٝم٤م وُمـ وآه٤م،

! اإللالح سملم اًمٜم٤مس  (/2)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ش.أُم٤مه! ُم٤م أىمدُمؽ هذا اًمٌٚمد؟ ىم٤مًم٧م: أي سمٜمل 

وم٘م٤مٓ ُمثؾ ىمقل  قمٛمرو ذم ذًمؽ ُمع ـمٚمح٦م واًمزسمػم ر ي ا هل قمٜمٝمام، صمؿ حتدث اًم٘مٕم٘م٤مع سمـ

 وذيمرا أهنام أشمٞم٤م ًمإللالح سملم اًمٜم٤مس.  قم٤مئِم٦م ر ي ا هل قمٜمٝم٤م،



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ظماللتف: أن هذا إُمر اًمذي  ٤م ـمقيال ُمع ه١مٓء،صمؿ حتدث اًم٘مٕم٘م٤مع ر ي ا هل قمٜمف طمديثً 

، وم٢من أٟمتؿ سم٤ميٕمتٛمقا ومجع يمٚمٛم٦م اعمًٚمٛملم وهتٞمئ٦م ضمق اًمًٚمؿ واًمّمٚمح، وىمع دواؤه اًمتًٙملم،

٤م ومٕمالُم٦م ظمػم وشم٤ٌمؿمػم رمح٦م، ويًٝمؾ أظمذ اًمث٠مر ُمـ ىمتٚم٦م قمثامن ر ي ا هل قمٜمف، وومٞمف مجع قمٚمٞم  

يمٚمٛم٦م إُم٦م وؾمالُمتٝم٤م، وإن أٟمتؿ أسمٞمتؿ إٓ ُمٙم٤مسمرة هذا إُمر وائتٜم٤مومف يم٤مٟم٧م قمالُم٦م ذ وذه٤مب 

، وٓ شمٕمروقٟم٤م ًمٚمٌالء هذا اعمٚمؽ، ومآصمروا اًمٕم٤مومٞم٦م شمرزىمقه٤م، ويمقٟمقا ُمٗم٤مشمٞمح ظمػم يمام يمٜمتؿ أوٓ

 .تٕمروقا ًمفومت

وم٢من ىمدم  وأطمًٜم٧م وم٤مرضمع. ،وم٘م٤مًم٧م قم٤مئِم٦م وـمٚمح٦م واًمزسمػم ر ي ا هل قمٜمٝمؿ: ىمد أل٧ٌم

 (/2)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م .قمكم وهق قمغم ُمثؾ رأيؽ لٚمح إُمر

وم٠مقمجٌف ذًمؽ، أذف ، صمؿ رضمع اًم٘مٕم٘م٤مع ر ي ا هل قمٜمف إمم قمكم ر ي ا هل قمٜمف وأظمؼمه سمف

يمره ذًمؽ ُمـ يمرهف، وروٞمف ُمـ روٞمف. وأرؾمٚم٧م قم٤مئِم٦م إمم قمكم شمٕمٚمٛمف  اًم٘مقم قمٚمی اًمّمٚمح،

 (/2)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ش. أهن٤م إٟمام ضم٤مء ت ًمٚمّمٚمح، ومٗمرح ه١مٓء وه١مٓء

ًٌ  سمٕمد حم٤مورة اًم٘مٕم٘م٤مع سمـ قمٛمرو ذم اًمّمٚمح ٤م ومذيمر اإلؾمالم ىم٤مم قمكم ذم اًمٜم٤مس ظمٓمٞم

أىمقام ـمٚمٌقا اًمدٟمٞم٤م  طمدث هذا احلدث اًمذي ضمرى قمغم إُم٦مأوىم٤مل: صمؿ  ،ؾمٕم٤مدة أهٚمفو

 وطمًدوا ُمـ أٟمٕمؿ ا هل قمٚمٞمف هب٤م، وقمغم اًمٗمْمٞمٚم٦م اًمتل ُمـ ا هل هب٤م.

وٓيرحتؾ ُمٕمل أطمد أقم٤من قمغم ىمتؾ قمثامن سمٌمء ُمـ  ُمرحتؾ همدا وم٤مرحتٚمقا،أٓ إين  وىم٤مل: 

 (/2)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ش. أُمقر اًمٜم٤مس

، وسمٚمغ قمكم ر ي «٦مزاسمقىم» وسمٚمٖم٧م قم٤مئِم٦م ر ي ا هل قمٜمٝم٤م وـمٚمح٦م واًمزسمػم ُمع ألح٤مهبؿ 

وهؿ ٓ يِمٙمقن ذم اًمّمٚمح... وٓ يذيمرون وٓ يٜمقون إٓ » «.ذا ىم٤مر» ا هل قمٜمف ُمع ألح٤مسمف

 (/0)شم٤مريخ اًمٓمؼمي  ش.اًمّمٚمح

روٞم٧م قم٤مئِم٦م وـمٚمح٦م واًمزسمػم ر ي ا هل قمٜمٝمؿ وُمـ ُمٕمٝمؿ سم٤مًمٌٞمٕم٦م ًمٕمكم ر ي ا هل  :أي

وأقمٚمـ ـمرد ىمتٚم٦م   ا هل قمٜمف،قمٜمف، ور ي قمكم ر ي ا هل قمٜمف سمتٜمٗمٞمذ احلد قمغم ىمتٚم٦م قمثامن ر ي

 قمثامن ُمـ مج٤مقمتف. 

ومٚمام ؾمٛمع إقمالن قمكم هذا رؤوُس أهؾ اًمٗمتٜم٦م يم٤مٕؿمؽم اًمٜمخٕمل، وذيح سمـ أورم، 

وؾم٤ممل سمـ صمٕمٚم٦ٌم، وهمالب سمـ اهلٞمثؿ، وهمػمهؿ، وًمٞمس  سم٤مسمـ اًمًقداء، وقمٌد ا هل سمـ ؾم٠ٌم اعمٕمروف

رأي اًمٜم٤مس ومٞمٜم٤م »؛ وىم٤مًمقا: قم٤مىمٌتٝمؿوأدريمقا ؾمقء  ا،٤م ؿمديدً ومٞمٝمؿ لح٤م ي و هل احلٛمد، ىمٚم٘مقا ىمٚم٘مً 



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (/)شم٤مريخ اًمٓمؼمي ش. وا هل واطمد، وإن يّمٓمٚمحقا وقمكم ومٕمٚمی دُم٤مئٜم٤م

ىمد قمرومٜم٤م رأي ـمٚمح٦م  وم٘م٤مل إؿمؽم: ،ا وومتٜم٦مً وشمِم٤مور أهؾ اًمٗمتٜم٦م ذم حتقيؾ اًمّمٚمح وم٤ًمدً 

حقا اًمزسمػم ومٞمٜم٤م، وأُم٤م رأي قمكم ومٚمؿ ٟمٕمرومف إمم اًمٞمقم، وم٢من يم٤من ىمد الٓمٚمح ُمٕمٝمؿ وم٢مٟمام الٓمٚمو

ورأى . وم٘م٤مل اسمـ اًمًقداء: سمئس ُم٤م رأي٧مقمغم دُم٤مئٜم٤م، وم٢من يم٤من إُمر هٙمذا أحل٘مٜم٤م قمٚمٞم٤م سمٕمثامن، 

٤م آظمر، رده اسمـ ؾم٤ٌم، وأؿم٤مر سم٤مهلجقم قمغم اجلامقمتلم ذم ضمٜمح اًمٚمٞمؾ قمغم همرة همالب سمـ هٞمثؿ رأيً 

 (/2)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م واشمٗم٘مقا قمغم ذًمؽ.  ُمٜمٝمام،

٦م مل يٌٞمتقا سمٛمثٚمٝم٤م ًمٚمٕم٤مومٞم٦م ُمـ اًمذي أذومقا قمٚمٞمف، ... وم٤ٌمشمقا قمٚمی اًمّمٚمح، وسم٤مشمقا سمٚمٞمٚم»

وسم٤مت اًمذيـ أصم٤مروا أُمر قمثامن سمنم ًمٞمٚم٦م سم٤مشمقه٤م ىمط، ىمد أذومقا قمغم اهلٚمٙم٦م، وضمٕمٚمقا يتِم٤مورون 

ًمٞمٚمتٝمؿ يمٚمٝم٤م، طمتی اضمتٛمٕمقا قمٚمی إٟمِم٤مب احلرب ذم اًمن، واؾمتنوا سمذًمؽ ظمِمٞم٦م أن يٗمٓمـ 

 (/0)شم٤مريخ اًمٓمؼمي  ش.ِمٕمر هبؿ ضمػماهنؿسمام طم٤موًمقا ُمـ اًمنم، ومٖمدوا ُمع اًمٖمٚمس، وُم٤م ي

وأظمؼم سمٕمض اعمٗمًديـ  وم٤موٓمرب اًمٜم٤مس هبذا اهلجقم اعم٤ٌمهم٧م اًمذي مل يٙمـ سمح٤ًٌمهنؿ،

ويم٤مٟمقا ىمد ٟمّمٌقا واطمدا ُمٜمٝمؿ قمٜمد قمكم  ـمٚمح٦َم واًمزسمػم سم٠من قمٚمٞم٤م ر ي ا هل قمٜمف هجؿ قمٚمٞمٝمؿ،

ىم٤مل » و٤مء احلرب.سم٠من خيؼمه سم٠من أهؾ اجلٛمؾ هجٛمقا قمٚمٞمٝمؿ طملم يًٛمع وق ر ي ا هل قمٜمف،

...، ومًٛمع قمكم وأهؾ اًمٙمقوم٦م (: ُم٤م هذا؟ ىم٤مًمقا: ـمرىمٜم٤م أهؾ اًمٙمقوم٦م ًمٞماًل ػم)ـمٚمح٦م واًمزسم

 ىمري٤ًٌم ُمـ قمكم ًمٞمخؼمه سمام يريدون، ومٚمام ىم٤مل: ُم٤م هذا؟ اًمّمقت، وىمد ووٕمقا )اعمٗمًدون( رضماًل 

 (/0)شم٤مريخ اًمٓمؼمي ش. ىم٤مل: ذاك اًمرضمؾ ُم٤م ومجئٜم٤م إٓ وىمقم ُمٜمٝمؿ سمٞمتقٟم٤م

ويمؾ  ٤م ؿمٕمقاء،ظم٤موقا طمرسمً  اًمٗمري٘م٤من أن ظمّمٛمف همدروا وهجٛمقا قمٚمٞمٝمؿ، وهٙمذا فمـ

ومُ٘متَِؾ يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم ُمـ ضمراء فمـ اًمًقء هذا اًمٜم٤مؿمئ قمـ ُمٙمٞمدة  يريد اًمدوم٤مع قمـ ٟمٗمًف،

 ويم٤من أُمر ا هل ىمدًرا ُم٘مدوًرا. اعمٗمًديـ.

وشم٠ميمد سمٞمٜمٝمؿ  ومرىم٧م ُمٙمٞمدة اعمٗمًديـ هذه اعمًٚمٛملم اًمذيـ يم٤مٟم٧م يمٚمٛمتٝمؿ واطمدة،

وىم٤مُم٧م اًمٗمرىم٦م  يٛمٙمـ شمداريمف، ٓ وٟم٤مًم٧م ُمـ وطمدة يمٚمٛمتٝمؿ ٟمٞمال قمٔمٞمام، قمغم ومرىمتلم، ٚمح،اًمّم

واٟم٘مًؿ اًمٜم٤مس وشمٗمرىمقا ذم أطمزاب ؿمتك ذم أومٙم٤مرهؿ  وآظمتالف سملم اعمًٚمٛملم ًمألسمد،

 ورؤاهؿ. 

ىم٤مل ضمٚم٦م ُمـ » : ىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل ذم ىمّم٦م اجلٛمؾ هذه: هذا هق اًمّمحٞمح اعمِمٝمقر

سم٤مًمٌٍمة سمٞمٜمٝمؿ يم٤من قمٚمی همػم قمزيٛم٦م ُمٜمٝمؿ قمٚمی احلرب، سمؾ ومج٠مة، أهؾ اًمٕمٚمؿ: إن اًمقىمٕم٦م 



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وقمٚمی ؾمٌٞمؾ دومع يمؾ واطمد ُمـ اًمٗمري٘ملم قمـ أٟمٗمًٝمؿ ًمٔمٜمف أن اًمٗمريؼ أظمر ىمد همدر سمف، ٕن 

إُمر يم٤من ىمد اٟمتٔمؿ سمٞمٜمٝمؿ، وشمؿ اًمّمٚمح واًمتٗمرق قمٚمی اًمرو٤م. ومخ٤مف ىمتٚم٦م قمثامن ر ي ا هل قمٜمف 

ٕمقا وشمِم٤موروا واظمتٚمٗمقا، صمؿ اشمٗم٘م٧م آراؤهؿ قمٚمی أن ُمـ اًمتٛمٙملم ُمٜمٝمؿ واإلطم٤مـم٦م هبؿ، وم٤مضمتٛم

يٗمؽمىمقا ومري٘ملم، ويٌدُءوا سم٤محلرب ؾمحرة ذم اًمٕمًٙمريـ، وختتٚمػ اًمًٝم٤مم سمٞمٜمٝمؿ، ويّمٞمح 

اًمٗمريؼ اًمذي ذم قمًٙمر قمكم: همدر ـمٚمح٦م واًمزسمػم، واًمٗمريؼ اًمذي ذم قمًٙمر ـمٚمح٦م واًمزسمػم: 

ومريؼ داومًٕم٤م عمٙمرشمف قمٜمد  همدر قمكم. ومتؿ هلؿ ذًمؽ قمٚمی ُم٤م دسمروه. وٟمِم٧ٌم احلرب، ومٙم٤من يمؾ

ٟمٗمًف، وُم٤مٟمًٕم٤م ُمـ اإلؿم٤مـم٦م سمدُمف. وهذا لقاب ُمـ اًمٗمري٘ملم وـم٤مقم٦م  هل شمٕم٤ممم، إذ وىمع اًم٘مت٤مل 

)شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ش. وآُمتٜم٤مع ُمٜمٝمام قمٚمی هذه اًمًٌٞمؾ. وهذا هق اًمّمحٞمح اعمِمٝمقر. وا هل أقمٚمؿ

6/6) 

ـمٚمح٦م  ٔظمر يم٤ٌمرهؿ:وىُمتَِؾ ُمـ اًمٗمريؼ ا اٟمتٍم قمكم ر ي ا هل قمٜمف ذم طمرب اجلٛمؾ،

وأول ُم٤م سمدأ سمف قمكم ر ي ا هل قمٜمف شمقومػم أؾم٤ٌمب اًمًالُم٦م واًمّمٞم٤مٟم٦م  اًمزسمػم ر ي ا هل قمٜمٝمؿ،و

وأُمر قمكمي ٟمٗمًرا أن يٛمٚمقا اهلقدج ُمـ سملم اًم٘متٚمی، وأُمر حمٛمد سمـ أ ي » ًمٕم٤مئِم٦م ر ي ا هل قمٜمف.

ؾ إًمٞمؽ رء ُمـ سمٙمر وقمامرا أن ييسم٤م قمٚمٞمٝم٤م ىم٦ٌم، وضم٤مء إًمٞمٝم٤م أظمقه٤م حمٛمد وم٠ًمهل٤م: هؾ ول

اجلراح؟ وم٘م٤مًم٧م: ٓ،... وضم٤مء إًمٞمٝم٤م قمكم سمـ أ ي ـم٤مًم٥م أُمػم اعم١مُمٜملم ُمًٚمِّاًم وم٘م٤مل: يمٞمػ أٟم٧م ي٤م 

أُم٦م؟ ىم٤مًم٧م: سمخػم. وم٘م٤مل يٖمٗمر ا هل ًمِؽ. وضم٤مء وضمقه اًمٜم٤مس ُمـ إُمراء وإقمٞم٤من يًٚمٛمقن 

 (/)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ش. قمٚمی أم اعم١مُمٜملم ر ي ا هل قمٜمٝم٤م

 صمؿ ارحتٚم٧م إمم احلج٤مز، ا هل قمٜمف أي٤مًُم٤م ذم اًمٌٍمة سمٕمد وىمٕم٦م اجلٛمؾ،وُمٙمث٧م قم٤مئِم٦م ر ي 

 -شمٙمريام هل٤م–وهٞم٠م هل٤م قمكم ر ي ا هل قمٜمف أؾم٤ٌمب اًمًٗمر ُمـ اًمراطمٚم٦م واًمزاد وهمػمه٤م،وأقمد  

وؿمٞمٕمٝم٤م قمكم  وأرؾمؾ ُمٕمٝم٤م حمٛمد سمـ أ ي سمٙمر، سمٕمض اًمٜمًقة اًمّم٤محل٤مت ُمـ أهؾ اًمٌٍمة،

إهن٤م ًمزوضم٦م ٟمٌٞمٙمؿ لٚمی ا هل قمٚمٞمف » ٦م ر ي ا هل قمٜمٝم٤م: ًمٕم٤مئِموىم٤مل قمكم يقُمئذ شمٙمرياًم  وهمػمه،

ًٓ وؾمٚمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة. وؾم٤مر قمكمي ُمٕمٝم٤م ُمقدقم٤م وُمِمٞمٕمً  ح سمٜمٞمف ُمٕمٝم٤م سم٘مٞم٦م ذًمؽ ٤م أُمٞم٤م ، وه 

 (/2-2)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  ش.اًمٞمقم، ويم٤من يقم اًم٧ًٌم ُمًتٝمؾ رضم٥م ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمالصملم

 اكطباع عيل ريض اهلل عـه وأقواله: 

ٚمٞم٤م ر ي ا هل قمٜمف ىمٚمؼ واوٓمراب سمام اوٓمر إًمٞمف ُمـ اًم٘مت٤مل سم٥ًٌم خم٤مدقم٦م أل٤مب قم

 ويم٤من يٜمدم قمٚمٞمف وي٘مقل:  اعمٗمًديـ ذم وىمٕم٦م اجلٛمؾ،



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
اًمٚمٝمؿ ًمٞمس هذا أردت، اًمٚمٝمؿ »٤م ىم٤مل يقم اجلٛمؾ: طمدث طمٌٞم٥م سمـ أ ي صم٤مسم٧م أن قمٚمٞمً  -6

 ()ُمّمٜمػ اسمـ أ ي ؿمٞم٦ٌم، رىمؿ: ش.ًمٞمس هذا أردت

وِددت أين يمٜم٧م ُِم٧مُّ ىمٌؾ هذا سمٕمنميـ »ل قمكم يقم اجلٛمؾ: قمـ أ ي ل٤مًمح ىم٤مل: ىم٤مو -2

 ()ُمّمٜمػ اسمـ أ ي ؿمٞم٦ٌم، رىمؿ:ش. ؾمٜم٦م

- ي٤م طمًـ! ًمقددت أين »ىم٤مل احلًـ: ًم٘مد رأيتف طملم اؿمتد اًم٘مت٤مل يٚمقذ  ي وي٘مقل: و

 (0)ُمّمٜمػ اسمـ أ ي ؿمٞم٦ٌم، رىمؿ: ش.ُم٧م ىمٌؾ هذا سمٕمنميـ طمج٦م

- ي٤م طمًـ! ًمٞم٧م أسم٤مك ُم٤مت ُمٜمذ »اجلٛمؾ:  قمـ ىمٞمس سمـ قم٤ٌمدة ىم٤مل: ىم٤مل قمكم يقمو

ش. قمنميـ ؾمٜم٦م. وم٘م٤مل ًمف: ي٤م أسم٧ِم! ىمد يمٜم٧ُم أهن٤مك قمـ هذا، ىم٤مل: ي٤م سمٜمل! مل أر أن إُمر يٌٚمغ هذا

 (/2. اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م /ًمٚمذهٌل  ،)شم٤مريخ اإلؾمالم

- قمـ ضمقن سمـ ىمت٤مدة ىم٤مل: ُدومـ اًمزسمػم سمقادي اًم٤ًٌمع، وضمٚمس قمكمي يٌٙمل قمٚمٞمف هق و

 (/266)شم٤مريخ اإلؾمالم ًمٚمذهٌل ٤مسمف. وألح

- ف: إن قمٚمٞم ٤م اٟمتو زل وأضمٚمًف، ٝمی إمم ـمٚمح٦م وىمد ُم٤مت، ومٜمقمـ ـمٚمح٦م سمـ ُمٍمِّ

وُمًح اًمٖم٤ٌمر قمـ وضمٝمف وحلٞمتف، وهق شمرطمؿ قمٚمٞمف وي٘مقل: ي٤م ًمٞمتٜمل ُم٧م ىمٌؾ هذا اًمٞمقم 

 (/2ًمٚمذهٌل  ،)شم٤مريخ اإلؾمالمش. سمٕمنميـ ؾمٜم٦م

- لح٤مسمف يقم اجلٛمؾ يٌٙمقن قمغم ـمٚمح٦م واًمزسمػم. قمـ أ ي ضمٕمٗمر، ىم٤مل: ضمٚمس قمكمي وأو

 (2)ُمّمٜمػ اسمـ أ ي ؿمٞم٦ٌم، رىمؿ:

واحل٤ملؾ أن اًمٗمري٘ملم يم٤مٟمقا يٙمٜمقن ذم أٟمٗمًٝمؿ قمقاـمػ آطمؽمام سمٕمْمٝمؿ دم٤مه سمٕمض، 

 ويراقمقن طم٘مقق سمٕمْمٝمؿ ٟمحق سمٕمض.  ومل شمٜمٓمِق ىمٚمقهبؿ قمغم اًمٕمٜم٤مد واًمٗم٤ًمد،

ودقم٤م قمغم ىمتٚم٦م قمثامن ر ي ا هل  ظمر،ودقم٤م قمكم ر ي ا هل قمٜمف هبذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم ًمٚمٗمريؼ أ

 قمٜمف. 

ش. اًمٚمٝمؿ اهمٗمر هلؿ»سمـ حمٛمد ىم٤مل: ُمر قمكمي قمغم ىمتٚمی ُمـ أهؾ اًمٌٍمة وم٘م٤مل:  قمـ قمٌد ا هل

 ()ُمّمٜمػ اسمـ أ ي ؿمٞم٦ٌم، رىمؿ:

قمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ أ ي ـم٤مًم٥م اسمـ احلٜمٗمٞم٦م ويم٤من ل٤مطم٥م ًمقاء قمكم سمـ أ ي ـم٤مًم٥م يقم و

)اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم  ش.اًمٚمٝمؿ ايم٥ٌم ىمتٚم٦م قمثامن عمٜم٤مظمرهؿ اًمٖمداة»ف: اجلٛمؾ ىم٤مل: ىم٤مل قمكم روی ا هل قمٜم

 (2ًمٚمٌخ٤مري، رىمؿ: 

ولغم قمغم  ُمٙم٨م قمكم ر ي ا هل قمٜمف صمالصم٦م أي٤مم سمٕمده ذم ُمٜمٓم٘م٦م اجلٛمؾ، ىمرب اًمٌٍمة،
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وأُمر سمحٛمؾ ُم٤م ظمٚمٗمقا ذم طمرب اجلٛمؾ وُم٤م شمؿ وٌٓمف ُمـ إُمقال إمم ُمًجد  ىمتغم اًمٗمري٘ملم،

ر اًمٌٍمة هوأىم٤مم قمكمي سمٔم٤م» ال إٓ ؾمالطًم٤م إمم ورصمتٝم٤م سمٕمد شمٕمريٗمٝم٤م.صمؿ رد هذه إُمق اًمٙمقوم٦م،

غم ُمـ اًمٗمري٘ملم، وظمص ىمريًِم٤م سمّمالة ُمـ سمٞمٜمٝمؿ، صمؿ مجع ُم٤م وضمد ت٤م، صمؿ لٚمی قمٚمی اًم٘مصمالصمً 

ٕلح٤مب قم٤مئِم٦م ذم اعمٕمًٙمر، وأُمر سمف أن يٛمؾ إمم ُمًجد اًمٌٍمة، ومٛمـ قمرف ؿمٞمًئ٤م هق 

 (/2)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ش. زائـ قمٚمٞمف ؾمٛم٦م اًمًٚمٓم٤منٕهٚمٝمؿ ومٚمٞم٠مظمذه، إٓ ؾمالطًم٤م يم٤من ذم اخل

ًمًٞمػ سمـ قمٛمر  «اًمٗمتٜم٦م ووىمٕم٦م اجلٛمؾ» يمت٤مب ًمالؾمتزادة ُمـ وىمٕم٦م اجلٛمؾ راضمع:

 ٓسمـ طمزم، «اإلطمٙم٤مم ذم إطمٙم٤مم»ٓسمـ ضمرير اًمٓمؼمي، و «شم٤مريخ إُمؿ واعمٚمقك»اًمْمٌل، و

وىمد سح أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٠من  يمثػم.ٓسمـ  «اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»و ٓسمـ إصمػم، «اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ»و

 اًم٘مت٤مل سملم يم٤ٌمر اًمّمح٤مسم٦م ٟمِم٥م قمـ همرة، ومل ي٘مّمدوا احلرب سمٞمٜمٝمؿ. 

اهتام مروان بؼتل ضؾحة ريض اهلل عـه: 
ـُ ؾمٕمد ذم   «اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى»ألح ُم٤م روي ومٞمف طمدي٨م ىمٞمس سمـ أ ي طم٤مِزم، أظمرضمف اسم

(/22 واسمـ أ ي ؿمٞم٦ٌم ذم ،)«ُمّمٜمٗمف» (/0، 62262:رىمؿ( ،)/، رىمؿ: )

قمـ أ ي أؾم٤مُم٦م مح ٤مد سمـ أؾم٤مُم٦م، قمـ إؾْمامقمٞمؾ سمـ أ ي ظم٤مًمد، أظمؼمٟم٤م ىمٞمس سمـ أ ي طم٤مزم، ىم٤مل: 

ـُ احلٙمؿ يقَم اجلٛمؾ ـمٚمح٦َم سمًٝمؿ ذم ريمٌتف، ىم٤مل: ومجٕمؾ اًمدُم يٖمدو يًٞمُؾ، ىم٤مل: » َرَُمك ُمرواُن سم

ا أُمًٙمقا ومؿ وم٢مذا أُمًٙمقه اؾمتٛمًؽ، وإذا شمَريمقه ؾم٤مل، ىم٤مل: وم٘م٤مل: دقمقه، ىم٤مل: وضمٕمٚمقا إذ

اجلْرح اٟمتٗمخ٧ْم ُريمٌُتف، وم٘م٤مل: دقمقه، وم٢مٟمام هق ؾمٝمٌؿ أرؾمٚمف ا هل، ىم٤مل: ومامت، ىم٤مل: ومدومٜم٤مه قمغم 

صمالَث ُِمرار  -ؿم٤مـمِئ اًمٙمالء، ومرأى سمٕمُض أهٚمف أٟم ف ىم٤مل: أٓ شُمريقٟمٜمل ُمـ اعم٤مء، وم٢مين ىمد همرىم٧ُم 

ؿ اؾمتخرضمقه، وم٢مَذا ُم٤م يكم ىم٤مل: ومٜمٌِمقه وم٢مذا هق أظمُي يم٤مًمًٚمؼ، ومٜمَزومقا قمٜمف اعم٤مَء صم -ي٘مقهل٤م 

إرض ُِمـ حلٞمتف ووضمٝمف ىمد أيمٚمْتف إرض وم٤مؿمؽموا ًمف داًرا ُمـ دور آل أ ي سمٙمر سمٕمنمة آٓف 

 .«ومدومٜمقه ومٞمٝم٤م
ـُ قم٤ًميمر ذم  ؾمٕمد اسمـ وُمـ ـمريؼ  (.2/62) «شم٤مريخ دُمِمؼ»أظمرضمف اسم

ـُ أ ي ؿمٞم٦ٌم ذم   ،60( ،)/2:رىمؿ ،/60) «ُمّمٜمٗمف»وأظْمَرضمف اسم

 «اًمًٜم٦م»(، واخلال ل ذم 66 – 62/6) «أٟم٤ًمب إذاف»واًمٌالذري ذم  (،:رىمؿ
( /6 – 6، رىمؿ: واًمٓمؼماين ذم ،)«اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم» (6/66/206 واحل٤ميمؿ ذم ،)



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
قمٞمؾ سمـ ام( ُمـ ـمريؼ إؾْم 2/662) «شم٤مريخ دُمِمؼ»(، واسمـ قم٤ًميمر ذم /0) «اعمًتدرك»

 أ ي ظم٤مًمد، سمف.

ـُ طمجر  (: أظْمَرضمف يٕم٘مقُب سمـ ؾمٗمٞم٤من سمًٜمٍد /2) «اإلل٤مسم٦م»ذم وىم٤مل احل٤مومُظ اسم

 لحٞمح قمـ ىمٞمس سمـ أ ي طم٤مزم، سمِف.

ىمٚم٧م: وؾمٜمُده لحٞمح إمم ىمٞمس سمـ أ ي طم٤مزم، وًمٙمٜمف ُمٕمٚمقل. ىمٞمس سمـ أ ي طم٤مزم هق 

ـُ اعمديٜملِّ قمـ  -يمام يذيمر إؾمامقمٞمؾ راوي اخلؼم  -شم٤مسمٕملي صمِ٘م٦م، ًمٙمٜم ف ضم٤موز اعمئ٦م طمتك شمٖمػم   وىم٤مل اسم

طمدي٨م احلَْقأب، وىمٞمس يٞمك أطم٤مدي٨م ُمٜم٤ميمػم، ُمٜمٝم٤م ـ ؾمٕمٞمد: ُمٜمٙمر احلدي٨م، صمؿ ذيَمر ًمف يَٞمك سم

ىمٞمؾ ًمف: (: »)ص «اًمٕمٚمؾ»هذا مل َيِمٝمِد اجلٛمَؾ، يمام ٟمص  قمٚمٞمف اإلُم٤مُم اسمـ اعمديٜمل ساطم٦ًم ذم 

ٝمؿ ح٤مل اًمٕم٤مديومٛمـ اعم ش. ؿمِٝمد اجلٛمؾ؟ ىم٤مل: ٓ  ً  .، وُمـ رُم٤مهأن يِم٤مهد ُِمـ أيـ ضم٤مء اًم

أطمًدا مل يت ٝمْؿ ـمٚمح٦َم سمدِم قمثامن، صمؿ يمٞمػ سمِ٘مل ُمْروان وم٘مٞمًٝم٤م يرضِمع اًمٜم٤مس إًمٞمف  ُمع أن   

وَيروون قمٜمف احلدي٨َم، وٓ ٟمٕمٚمؿ أن  سمٜمل ـمٚمح٦م وٓ همػمهؿ ُِمـ اعمًٚمٛملم ـم٤مًمٌقا ىمطُّ سمدُمف؟ 

يـ سم٤مجلٜم٦ِم، وُِمـ ظمػِم أهِؾ إرض آٟمذاك، ومٙمٞمػ ٓ ُيٓم٤مًم٥ِم أطمٌد  وـمٚمح٦ُم هق ُِمـ اًمٕمنمة اعمٌنم 

 ُمف؟! هذا حم٤مل.سمد

 بن ذؤيب: حديث عؽراش ثاكًقا:

( قمـ حمٛمد سمـ يٕم٘مقب احل٤مومظ، أٟم٤م حمٛمد سمـ  /6) «اعمًتدَرك»أظْمرضَمف احل٤ميمُؿ ذم 

ٌ ٤مُن سمـ هالل، صمٜم٤م َذيُؽ سمـ احل٤ٌُمب )جمٝمقل  ، صمٜم٤م طِم ٌ ٤مُد سمـ اًمقًمٞمد اًمٕمٜمزيُّ ، صمٜم٤م قَم إؾمح٤مق اًمث٘مٗملُّ

ـِ  ـُ َلٕمّمٕم٦َم سم )جمٝمقل احل٤مل(، قمـ قمٙمراش سمـ ذؤي٥م إطمٜمػ احل٤مل(، طمدصمٜمل قُمت٦ٌُم سم

]لح٤م ي[، ىم٤مل: يمٜم٤م ُٟم٘م٤مشمِؾ قمٚمٞم ٤م ُمع ـمٚمح٦َم وُمٕمٜم٤م َُمْروان، ىم٤مل: وم٤مهنزُْمٜم٤م، ىم٤مل: وم٘م٤مل َُمْرواُن: ٓ 

 ُأدرك سمث٠مري سمٕمَد اًمٞمقم ُِمـ ـمٚمح٦م، ىم٤مل: ومَرُم٤مه سمًٝمٍؿ وم٘مَتَٚمف.

ٌ ٤من سمـ /) «اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم»وأظْمَرضمف اًمٌخ٤مريُّ ذم  هالل، قمـ َذيؽ سمـ ( قمـ طِم

 اخلَٓم ٤مب، سمف ُُمٕمٚم ً٘م٤م.

 ذا إؾمٜم٤مٌد وٕمٞمػ؛ ومٞمف ذيؽ سمـ احل٤ٌُمب، وقُمت٦ٌم سمـ َلٕمّمَٕم٦م، جمٝمقٓ احل٤مل.وه

ه: ثالًثا:  حديث حيَقى بن شعقد األكصاري عن عؿِّ

ـُ ظمٞم ٤مط ذم  ـُ قم٤ًميمر ذم 6/66 ،6) «شم٤مرخيف»أظْمَرضَمف ظمٚمٞمٗم٦ُم سم (، وُمـ ـمري٘مف اسم

ٌ ٦م ذم 6/6( ،)2/66) «شم٤مريخ دُمِمؼ» رىمؿ  2/222) "شم٤مريخ اعمديٜم٦م"(، وقمٛمر سمـ ؿم



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
20 ،20 اعمًتدرك»( مجٞمٕمٝمؿ خمتًٍما، واحل٤ميمِؿ ذم» (/0 ًٓ  ُمـ ـمريؼ ( ُمٓمق

ف.  ـِ أؾمامء، قمـ َيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد، قمـ قمٛمِّ  ضُمقيري٦َم سم

ـِ ؾمٕمٞمٍد إٟمّم٤مري جمٝمقل.  وإؾمٜم٤مده وٕمٞمػ: قمؿ  َيٞمَك سم

 ؾب عن عبدادؾك بن مروان:حديث صقخ ِمن ك رابًعا:

ـُ ؾمٕمد ذم  شم٤مريخ »(، وُِمـ ـمريِ٘مف اسمـ قم٤ًميمر ذم /22) «اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى»أظْمَرضمف اسم

صَمٜمل ؿمٞمٌخ ُِمـ يمٚم٥م، /6) «دُمِمؼ (، أظمؼَمين َُمـ ؾمٛمع أسم٤م ضمٜم٤مب اًمَٙمٚمٌل، ي٘مقل: طمد 

ؼمين أٟم ف هق اًمذي ًمقٓ أن  أُمػَم اعم١مُمٜملم َُمْروان أظم»ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧ُم قمٌداعمٚمؽ سمـ َُمْروان؛ ي٘مقل: 

٤من ـِ قمٗم   .«ىمَتؾ ـمٚمح٦َم، ُم٤م شمريم٧ُم ُِمـ وًمد ـمٚمح٦م أطمًدا إٓ  ىمَتٚمتف سمٕمثامَن سم
ؾمٜم٤مده وٕمٞمػ؛ ومٞمف جمٝمقٓن، ومه٤م )ؿمٞمخ اسمـ ؾمٕمد، وؿمٞمخ ُمـ يمٚم٥م(، وأسمق ضمٜم٤مب وإ

   اًمٙمٚمٌل وٕمٞمػ.

 عبدالرمحن بن أيب لقذ: حديث خامًسا:

صَمٜم٤م 0/2) «شم٤مريخ اعمديٜم٦م»أظْمَرضَمف قمٛمُر سمـ ؿم٦ٌم ذم  ( قمـ قمٌِدا هل سمـ قمٛمٍرو، ىم٤مل، طَمد 

قمٛمرو سمـ صم٤مسم٧م )راوميض ظمٌٞم٨م(، قمـ أ ي وَمزارة )راؿمد سمـ يمٞم٤ًمن(، قمـ قمٌداًمرمحـ سمـ أ ي 

 ًمٞمغم.

صمقا قمـ قمٛمِرو سمـ صم٤مسم٧م؛ وم٢مٟم ف يم٤من  ىمٚم٧م: ـُ اعم٤ٌمرك: ٓ حُتدِّ قمٛمرو سمـ صم٤مسم٧م، ىم٤مل ومٞمف اسم

َٚمػ، وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: يم٤من َرديء اًمرأي  ً ، ؿمديَد اًمتِمٞمُّع. وىم٤مل أسمق داود: راوميِض ي٥ًمُّ اًم

 (/)هتذي٥م اًمتٝمذي٥م وىم٤مل اًمٜم ٤ًمئل: ُمؽموك احلدي٨م. .ظمٌٞم٨م

٤م َُمـ َروى شمٚمؽ اًم٘مّم٦م همػم ه١مٓء، ومٙمٚمُّٝمؿ يم٤مٟمقا ِلٖم٤مًرا مل ُيدِريمقا اعمٕمريم٦م ألاًل   ، أُم 

 ومٛمروي ٤مهتؿ ُمٜم٘مٓمٕم٦م، ُمٜمٝمؿ:

 حديث حمؿد بن شرين: أوالً:

ـُ ؾمٕمد ذم  ـِ طَمْرٍب، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م /22) «ٌ٘م٤مت اًمٙمؼمىاًمٓم»أظمرضمف اسم ( قمـ ؾمٚمٞمامَن سم

ة سمـ ظم٤مًمد قمـ حمٛمد سمـ ؾمػميـ  .مح ٤مُد سمـ زيد قمـ ىُمر 

ـِ ظم٤مًمد.  ىمٚم٧م: ة سم ُرواشمف يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت، همػم أين مل َأضِمْد مح٤مَد سمـ زيد ومٞمَٛمـ رَوى قمـ ىُمر 

ـُ ؾمػميـ مل ُيدِرك اًمٗمتٜم٦مَ و  .حمٛمد سم



َ قيدةَ الع َ شرحَ    0   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ـُ قم٤ًميمر ذم 6/6) «شم٤مرخيف»وأظْمَرضمف ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم ٤مط ذم  شم٤مريخ »(، وُِمـ ـمري٘مف اسم

( 0:رىمؿ ،/6) «اًمًٜم٦م»(، قمـ أ ي قمٌداًمرمحـ اًمُ٘مَرر، واخلال ل ذم 2/66) «دُمِمؼ

د سمـ أ ي سمٙمر سمـ قمكمِّ سمـ ُُم٘مّدم، يمالمه٤م )أسمق قمٌداًمرمحـ اًم٘مرر، وحمٛمد سمـ أ ي  ُِمـ ـمريِؼ حمٛم 

 سمٙمر( قمـ مح ٤مد سمـ زيد، سمف.

ـُ ؾمػميـ مل ُيدِرك اًمٗمتٜم٦َم؛ ىم٤مل إؾمامقمٞمؾ سمـ قُمٚمٞم ٦م: حمٛم ىمٚم٧م: يمٜم ٤م ٟمًٛمع أن  اسمـ ؾمػميـ »د سم

ٌ ٤من: ُمقًمُده ًمًٜمتلم سم٘مٞمَت٤م ُِمـ ظمالوم٦م قمثامن ؛ «ُوًمِد ذم ؾمٜمتلم سم٘مٞمَت٤م ُِمـ إُم٤مرة قمثامن، وىم٤مل اسمـ طم
واي٦م يمام هق ُمٕمٚمقم؛ ٕٟم ف يم٤من ـمٗماًل روٞمًٕم٤م مل أي: ؾَمٜم٦م  يدرِك  هـ، ومال شم٘مٌؾ هذه اًمرِّ

صَمف هبذا اخلؼم. . واًمث٘م٤مت 6/2. واًمت٤مريخ اًمّمٖمػم 6/6)اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم  إطمداث، ومل َيذيُمر َُمـ اًمذي طَمد 

ٌ ٤من   (.2/2. وهتذي٥م اًمٙمامل /ٓسمـ طِم

 حديث اجلارود بن أيب شزة اهلذيل: ثاكًقا:

سمـ ُمًٚمؿ، ٟم٤م أسمق  ( قمـ قمكمِّ /66) «ُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦م»أظْمَرضمف أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٌٖمقيُّ ذم 

ـِ ِدقم٤مُم٦م، قمـ اجل٤مرود سمـ أ ي ؾمؼمة ، قمـ قِمْٛمَران اًْمَ٘مٓم ٤من، قمـ ىمت٤مدَة سم  .داود اًمٓمٞم٤مًمزُّ

(: أظمرضمف أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٌٖمقيُّ سمًٜمٍد /2) «اإلل٤مسم٦م»ىم٤مل احل٤مومُظ اسمـ طمجر ذم 

 لحٞمح قمـ اجل٤مرود سمـ أ ي ؾمؼمة.

ح ذم أطمٍد ُِمـ ـمرىمف  ُرواشمف يمٚمُّٝمؿ صمِ٘م٤مت، همػم أن  ىمت٤مدة سمـ دقم٤مُم٦م ىمٚم٧م: ُمدًمِّس ومل ُيٍمِّ

 سم٤مًمًامع.

ؾمٜم٦م يقَم ُم٤مت،  هـ؛ أي: ًمق يم٤من قمٛمره 620واجل٤مرود سمـ أ ي ؾمؼمة: هذا ىمْد شُمقذمِّ ؾمٜم٦م 

 ًمٙم٤من روٞمًٕم٤م، يقم اجلََٛمؾ، ومال ىِمٞمٛم٦َم ًمِروايتف.

 «شم٤مرخيف»(، واسمـ أ ي ظَمْٞمثَٛم٦م ذم 6/66 ،6) «شم٤مرخيف»وأظمرضمف ظمٚمٞمٗم٦ُم سمـ ظمٞم ٤مط ذم 
(2/، 6:رىمؿ00 واخلال ل ذم ،)«ٜم٦م ًُّ (، واسمـ قم٤ًميمِر ذم :رىمؿ ،/6 - 6) «اًم

 ( ُِمـ ـمريِؼ ىمت٤مدة سمـ دقم٤مُم٦م، سمف.2/662) «شم٤مريخ دُمِمؼ»

 حديث عوف األعرايب: ثالًثا:

ـُ ؾمٕمٍد ذم  ـُ قم٤ًميمر ذم /22) «اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى»أظْمَرضمف اسم شم٤مريخ »(، وُِمـ ـمريِ٘مف اسم

ٟم٤م قمقُف سمـ أ ي مجٞمٚم٦م إقمرا ي، ىم٤مل:  (، قمـ2/66) «دُمِمؼ ـِ قُم٤ٌمدة، ىم٤مل: أظمؼَمَ َرْوِح سم

ـَ احلََٙمؿ رَُمك ـمٚمح٦َم يقَم اجلٛمؾ ...»  .«سمٚمَٖمٜمِل أن  َُمْرواَن سم



َ قيدةَ الع َ شرحَ    6   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 0ذا ُمٜم٘مٓمِع؛ وم٢من  قمقوًم٤م إقمرا ي  سمٕمٞمُد اًمٕمٝمد سمقاىمٕم٦ِم اجلَٛمؾ، وم٢مٟم ف ُوًمِد ذم طمدود ؾمٜم٦موه

ىم٤مل أسمق قم٤ملؿ: دظمٚمٜم٤م قمغم قمقٍف إقمرا ي ؾمٜم٦َم ؾم٧م هـ؛  هـ، وواىمٕم٦م اجلََٛمؾ يم٤مٟم٧م ؾمٜم٦م 

. وهتذي٥م اًمتٝمذي٥م 0/22)هتذي٥م اًمٙمامل  وأرسمٕملم وُم٤مئ٦م، وم٘مٚمٜم٤م: يمؿ أشَمك ًمؽ؟ ىم٤مل: ؾم٧مي وصمامٟمقن ؾَمٜم٦َم.

/6.) 

 حديث كافٍع موىَل عبداهلل بن عؿر: رابًعا:

ـُ ؾمٕمٍد ذم   «كاعمًتدر»(، واحل٤ميمِؿ ذم /22) «اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى»أظمرضمف اسم
(/0.ُِمـ ـمريؼ قمـ قمٌدا هل سمـ قمقن، قمـ ٟم٤مومِع ) 

ة سمـ ظم٤مًمد، قمـ ٟم٤مومع.0/2) «شم٤مريخ اعمديٜم٦م»وأظمرضمف قمٛمُر سمـ ؿم٦ٌم ذم   ( ُِمـ ـمريؼ ىُمر 

ـِ قُمٛمر: شُمقذمِّ ذم طمدوِد ؾمٜم٦م  ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مُده لحٞمٌح إمم ٟم٤مومٍع، ًمٙمٜم ف ُمٕمٚمقل: ومٜم٤مومِع ُمقمَم اسم

66  ذم ؾمامقِمف هلذا احلدي٨ِم أٟم ف ُِمـ ىمٌٞمؾ اعمٜم٘مٓمع. أو سمٕمَده٤م، ومَٕمغَم هذا يٙمقن إهمٚم٥ُم 

 حديث إشحاق بن ضؾحة: خامًسا:

ـِ طمٞم ٤من، صمٜم٤م حمٛمد سمـ /6) «ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م»أظمَرضمف أسمق ُٟمٕمٞمٍؿ ذم  د سم صَمٜم٤م أسمق حُمٛم  (: طمد 

 قمٌدا هل سمـ ُرؾمتف، ىم٤مل: صَمٜم٤م أسمق أيُّقب، صمٜم٤م اًمقاىِمدي، قمـ إؾمح٤مق سمـ ـمْٚمَح٦م.

ىم٤مل اًمٌخ٤مري وأسمق طم٤مشمؿ: ُمؽموك. وىم٤مل أسمق  اىمدي ُمؽموك، يمذاب.وحمٛمد سمـ قمٛمر اًمق

طم٤مشمؿ، واًمٜم٤ًمئل، واسمـ اعمديٜمل، واسمـ راهقيف: يْمع احلدي٨م. وىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ: هق 

-/2)ُمٞمزان آقمتدال  يمذاب. وىم٤مل اًمذهٌل ذم آظمر شمرمجتف: واؾمت٘مر آمج٤مع قمغم وهـ اًمقاىمدي.

) 

 عواكة بن احلؽم: حديث شادًشا:

صمٜمل همػُم واطمٍد قمـ أؾمد )هق 6/60) «اعمحـ»ظمرج أسمق اًمٕمرب اًمتٛمٞمٛملُّ ذم أ (: وطَمد 

ـُ احلَٙمؿ(. ـُ اًمُٗمرات( قمـ ِزي٤مد )هق اسمـ قمٌدا هل(، قمـ قمقاٟم٦م )هق اسم  اسم

ؾمٜم٤مُده وٕمٞمٌػ؛ جلٝم٤مًم٦ِم ؿمٞمخ أ ي اًمٕمرب اًمتٛمٞمٛمل، يمام أن  قمقاٟم٦َم سمـ احلَٙمؿ ُُمت ٝمؿ وإ

 (./)ًم٤ًمن اعمٞمزان سمقوِع إظم٤ٌمِر. 

 اهلل: حديث عائشة بـت موشى بن ضؾحة بن عبقد شابًعا: 

ـُ قم٤ًميمر ذم  ـِ /26) «شم٤مريخ دُمِمؼ»وَأظْمَرج اسم ( ذم شمرمج٦م قم٤مئِم٦َم سمٜم٧ِم ُمقؾمك سم



َ قيدةَ الع َ شرحَ    2   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ـِ قُمٌٞمِدا هل: ىمرأُت ذم يمت٤مٍب قمـ قمٌداًمّمٛمد سمـ قمٌدا هل سمـ قمٌداًمّمٛمد، سمـ أ ي َيزيد  ـمٚمح٦م سم

ـُ ل٤مًمح إؿمٕمريُّ  صمٜمل قمٌداًمرمحـ سمـ ذيؽ، ٟم٤م أسمق سمٙمر سمـ اًمدُمِم٘مل، ٟم٤م ُمٕم٤موي٦ُم سم ، طمد 

ويم٤مٟم٧ْم حت٧َم قمٌداعمٚمؽ سمـ  -قِمٞمًك سمـ ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦م، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧ُم قم٤مئِم٦َم سمٜم٧م ُمقؾمك 

ي٤م قم٤مئِم٦ُم، ًمقٓ أن  َُمْرواَن ىمَتؾ ـمٚمح٦َم، ُم٤م شمريم٧ُم قمغم »ىم٤مًم٧م: ىم٤مل زم قمٌُداعمٚمؽ:  -َُمْروان 

 .«فمٝمِره٤م ـمٚمحٞم ٤م إٓ ىمتٚمُتف
ًٓ وإؾمٜم٤مده وٕمٞمػ.  اًمّمٛمد، وىمْد شُمقذمِّ  ًمٞمس ومٞمف حتدي٨ٌم ُم٤م سملْم اسمـ قم٤ًميمِر وقمٌد :أو

ـُ قم٤ًميمر 0اًمّمٛمد ؾمٜم٦م ) قمٌد  قم٤مم. 20هـ، ومٌٞمٜمٝمام أيمثر ُِمـ  6هـ(، واسم

 اًمٙمِت٤مب اًمذي ىمَرأه ووضَمد ومٞمف هذا اخلؼم ٓ َٟمٕمِرومف. صم٤مٟمًٞم٤م:

 قم٤مئِم٦ُم سمٜم٧م ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦م جمٝمقًم٦م. صم٤مًمًث٤م:

اوي قمٜمٝم٤م أسمق سم راسمًٕم٤م:  ٙمر سمـ قمٞمًك سمـ ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦م؛ جمٝمقل.اًمر 

٤م: ًً قمٌداًمرمحـ سمـ ذيؽ؛ جمٝمقل اًمٕملم، ًمٞمس ًمف شمرمج٦م، وهق همػُم اًمٜم َخٕملِّ  ظم٤مُم

اًمْمٕمٞمػ ٓظمتالِف اًمٓمٌ٘م٦م، واًمٜمتٞمج٦م أن  ظمؼَم قمٌداعمٚمؽ سْمـ َُمْروان همػم لحٞمح، وٓ جيقز 

 اًمتٕمقيُؾ قمٚمٞمف.

٤مم َُمْروان سمَ٘مْتؾ ـمٚمح٦م َيٚمزم ُمٜمٝم٤م أ ٦م اهتِّ ـَ احلَٙمؿ جمِرم وىِمّم  ُمقٌر ظمٓمػمة، ُمٜمٝم٤م أن  َُمْرواَن سم

ٌَؾ ًمف ِرواي٦م، وُمع هذا وم٘مْد  وىم٤مشمِؾ قمٛمًدا ُِمـ همػم شم٠مويؾ، ومٝمق ؾم٤مىمُط اًمٕمداًم٦م، ومال جيقز أن شُم٘م

قن سم٘م٤مشمِؾ  ٤مشمِف، واطمت٩م  سمف مجٞمُع وم٘مٝم٤مء إُمّم٤مر؛ ومٙمٞمػ يتجُّ َرَوى ًمف قمٚمامُء احلدي٨م مجٞمَع ُمروي 

يـ  طمٞم٨م  -ر ي ا هل قمٜمف  -سم٤مجلَٜم ٦م؟! ويمذًمؽ ومٞمف هُتٛم٦م ُٕمػم اعم١مُمٜملم قمثامن أطمِد اًمٕمنمِة اعمٌنم 

ٌَف، وهق ٓ يًتحؼُّ ذًمؽ! وومٞمف هتٛم٦م ًمٓمٚمح٦َم  ه ويم٤مشم أٟم ف يم٤من  -ر ي ا هل قمٜمف  -ضَمَٕمٚمف أُملَم ِهِّ

ر ي ا هل  -أو أًم ٥َم قمٚمٞمف! وومٞمف هُتٛم٦ٌم ظمٓمػمٌة عمٕم٤موي٦م  -ر ي ا هل قمٜمف  -ممـ  أقم٤من قمغم قمثامَن 

رة؟! -قمٜمف   إذ يمٞمػ ُيقزمِّ ىم٤مشماًل وم٤مؾمً٘م٤م قمغم ظمػِم سمالِد اعمًٚمٛملم، وهل اعمديٜم٦م اعمٜمق 

ـُ ؿم٦ٌم قمـ  ٦م قمغم َٟمٙم٤مرهت٤م ًمٞمس ومٞمٝم٤م وٓ طمدي٨ٌم ُمت ّمؾ واطمد، إٓ  اًمذي َذيَمره اسم واًمِ٘مّم 

 .رضمؾ جمٝمقل، ٓ أطمد يٕمِرف اؾمَٛمف ألاًل 

٦م رُْمل َُمْروان ًمٓمٚمح٦م ر ي ا هل قمٜمٝمام ي قَم اجلٛمؾ، ُمًتٜمَٙمرة قمٜمَد ذوي يمام أن  ىمّم 

ًٙم٤م ًمٚمٓمَرف  ًو٤م ًمٚمٜم٤مس قمغم آًمتِح٤مق سمف، وُُمِمٙمِّ اًمٕم٘مقل، ومقضمقُد ـمٚمح٦َم ذم اجلٞمش يم٤من حُمرِّ

أظمر ذم ذقمٞم٦ِم اًمِ٘مت٤مل؛ ومٙمٞمػ َي٘متُؾ َُمْرواُن )وهق ل٤مطِم٥م قم٘مؾ ووَمٝمؿ( لح٤مسمٞم ٤م ضمٚمٞماًل ذم 



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ف ُِمـ ظِمػمة ىم٤مدة اعمًٚمٛملم؟! ًمق يم٤من ـمٚمح٦م ذم لػِّ ىمتَ  ر، ًمٙمـ لٗمِّ َٚم٦ِم قمثامن، ًمٙم٤من ذم ىمْتٚمف ُمؼمِّ

٦م ىمتٚمِف  ٤ًٌم سم٤مًم٘مّم٤مص ُِمـ ىمَتَٚم٦ِم قمثامن، ومِ٘مّم  أْن يٙمقن واىمًٗم٤م ُمع َُمْرواَن ذم ٟمٗمِس اجلٞمش ُمٓم٤مًم

 ُمًتٌَٕمدة.

ْٕمػ، ُمثؾ: ُيَ٘م٤مل،  ٦م سمّمٞمٖم٦م اًمتٛمريض واًمْم  ٞم٤مق شمٚمؽ اًم٘مّم 
ًِ يمام ضم٤مءت سمٕمُض أصم٤مر سم

 ُذيمَِر، وهٙمذا:

ـُ قمٛمر، قمـ أ ي 662 - 6/666) «حـاعم»أظمرج أسمق اًمٕمرب ذم  • ُد سم صَمٜمل حمٛم  (: وطَمد 

ـِ  ـِ وه٥م، قمـ يقٟمس، قمـ اسم صَمٜم٤م قمٞمًك سمـ ُِمًٙملم، قمـ ؾمحٜمقن، قمـ اسم اًمٓم٤مِهر، وطمد 

ـُ قمٌٞمدا هل سمًٝمٍؿ ومَ٘مٓمع ًمٓم٤مة ذم فمٝمِره...»ؿِمٝم٤مب، ىم٤مل:  إن  اًمذي َرُم٤مه »وي٘م٤مل:  .«ُرُِمل ـمٚمح٦ُم سم

 .«َُمْروان سمـ احلَٙمؿ...
ـُ قم٤ًميمر ذم وأظْمرج  •  ، 2/622) «شم٤مريخ دُمِمؼ»اسم ٟم٤م أسمق اًمؼميم٤مِت إٟمامـملُّ (: أظمؼَمَ

أسمق قمٌدا هل اًمٌٚمخل، ىم٤مٓ: أٟم٤م أسمق احلًلِم سمـ اًمٓمٞمقري، وصم٤مسم٧ِم سمـ سُمٜمدار، ىم٤مٓ: أٟم٠ٌم أسمق قمٌدا هل 

ُد سمـ احلًـ، ىم٤مٓ: أٟم٤م اًمقًمٞمد سمـ سَمْٙمر، أٟم٤م قمكمُّ سمـ أمح  حمٛم 
د سمـ احلًلم سمـ ضَمْٕمٗمر، وأسمق َٟمٍْمٍ

صَمٜمل أ ي، ىم٤مل: ـمٚمح٦ُم سمـ قمٌٞمدا هل ىُمتِؾ يقم  ـِ ل٤مًمح، طمد  ـُ أمحد سم زيمري٤م، أٟم٠ٌم ل٤مًمِح سم

 ُي٘م٤مل: إن  َُمْرواَن ىمَتَٚمف. ،اجلٛمؾ

ـُ قم٤ًميمر ذم  •  ٚمٛمل قمـ 2/622) «شم٤مريخ دُمِمؼ»وأظْمَرج اسم ًُّ ٍد اًم ( ىمرأُت قمغم أ ي حُمٛم 

د، أٟم٤م أسم ٍد اًمتٛمٞمٛمل، أٟم٤م ُمٙملُّ سمـ حمٛم  يٕمٜمل: ؾَمٜم٦م ؾم٧مٍّ  -ق ؾمٚمٞمامن سمـ َزسْمر، ىم٤مل: وومٞمٝم٤م أ ي حمٛم 

ـَ احلَٙمؿ  يم٤مٟم٧ْم وىمٕم٦م اجلَٛمؾ، وىُمتِؾ ـمٚمح٦ُم سمـ قمٌٞمدا هل ذم اعمٕمريم٦م، -وصمالصملم  َر أن  َُمْرواَن سم
ُذيمِ

 ىمَتَٚمف.

٧ٌُم،  اخلالصة: ٦م رُْمل َُمْرواَن ًمٓمٚمح٦َم ٓ شَمث يمٞمػ يٙمقن وإن  أصم٤مر اًمتل ضم٤مءْت ذم ىِمّم 

المه٤م ُي٘م٤مشمِؾ دوم٤مقًم٤م قمـ دِم قمثامَن، ومٞم٘مقم ويٖمِدر سمف ومٞم٘متٚمف؟ وَُمْروان َيٕمَٚمؿ هق سمِجٞمِش ـمٚمح٦َم ويمِ 

٦م أن  َُمْرواَن يم٤من يداومع قمـ  قِمٚمَؿ اًمَٞم٘ملم أن  ـمٚمح٦َم سمـ قُمٌٞمدا هل مل يِم٤مرْك ذم دِم قمثامن، ظم٤مل 

اجلٛمٞمع  قمثامَن سم٤مًمدار، وىمد ؿم٤مَهد سمٕمٞمٜمف ىمتٚم٦َم قمثامن اًمذيـ طم٤مسوه وَدظَمٚمقا قمٚمٞمف، وُمٕمٚمقٌم قمٜمدَ 

ًدا؛ ًمٞمداومَع قمـ قمثامَن ُِمـ اًم٘متَٚم٦م، وعم٤م  ض قمغم قمثامَن أسمًدا، سمؾ َأْرؾمؾ وًمَده حمٛم  أن  ـمٚمح٦م مل ُيرِّ

ىُمتَِؾ قمثامُن يم٤من ـمٚمح٦ُم ُِمـ أؿمدِّ اًمٜم٤مس ؾمخًٓم٤م عم٘متٚمف، ومخَرج ُيٓم٤مًم٥ِم سمدُِمف سمٕمَد ذًمؽ، ويٌذل ذم 

ٛمج٦م شُمريد اًمؽموي٩َم ًمِٗمٙمرة  ً ؿمٞمٕمٞم ٦م ؿمٞمٓم٤مٟمٞم ٦م، هل أن  اًمّمح٤مسم٦م هؿ  ذًمؽ ُروطَمف، وهذه اًمٙمذسم٦م اًم
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٤مَن؛ ًمٞم٘متٚمقه، وا هل أقمٚمؿ. ـِ قمٗم   اًمذيـ شمآَُمروا قمغم قمثامَن سم

 يمام ضم٤مءْت سمٕمُض أصم٤مر سم٠من  ىمْتؾ ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد ا هل يم٤من سمًٝمٍؿ همرب:

ـُ قُم٤ٌمدة، ىم٤مل: /22) «اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى»أظْمرج اسمـ ؾمٕمد ذم  ٟم٤م َروُح سم (، ىم٤مل: أظمؼَمَ

ٟم٤م ؾمٕمٞم ُد سمـ أ ي قَمروسم٦م، قمـ ىمت٤مدَة، ىم٤مل: ُرُِمل ـمٚمح٦م وم٠مقمٜمؼ ومرؾمف ومَريَمض، ومامت ذم سَمٜمِل أظمؼَمَ

ع ؿمٞمخ َأوٞمع.  متٞمؿ، وم٘م٤مل: سم٤م هل َُمٍْمَ

 إؾمٜم٤مُده لحٞمح إمم ىمت٤مدة.و

ٟم٤م ألٌغ )هق اسمـ 6/660) «اعمحـ»وأظْمَرج أسمق اًمٕمرب اًمتٛمٞمٛملُّ ذم  ( ىم٤مل: أظمؼَمَ

ـِ اسمـ وْه٥م )هق قمٌدا هل(، قمـ يقٟمس ـِ ؿِمٝم٤مب، ىم٤مل:  اًمٗمرج(، قم ـُ َيزيد إيكم(، قمـ اسم )هق اسم

ٗمقِف سمًٝمٍؿ همرب، وم٘مٓمع ُِمـ رضمٚمف» ٤م،  ُرُِمل ـمٚمح٦ُم وهق ُُمٕمتِدل ذم سمٕمِض اًمّمُّ قمرَق اًمٜمً 

ـَ مخس وؾَمٌٕملم  .«ومٜمِم٩َم طمتك ٟمَزف ومامت، وُي٘م٤مل: إٟم ف يم٤من يقَم ىُمتِؾ اسم
 ؾمٜم٤مُده لحٞمٌح إمم اسمـ ؿِمٝم٤مب.وإ

وي٘م٤مل: إن اًمذي »ؾ ُمروان ـمٚمح٦م ر ي ا هل قمٜمف صمؿ ىم٤مل:ورد  احل٤مومظ اسمـ يمثػم ٟم٦ًٌَم ىمت

رُم٤مه هبذا اًمًٝمؿ ُمروان سمـ احلٙمؿ، وىم٤مل ٕسم٤من سمـ قمثامن: ىمد يمٗمٞمتؽ رضم٤مٓ ُمـ ىمتٚم٦م قمثامن، 

ش. وىمد ىمٞمؾ: إن اًمذي رُم٤مه همػمه، وهذا قمٜمدي أىمرب، وإن يم٤من إول ُمِمٝمقًرا، وا هل أقمٚمؿ

 (/2)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م 

اًمٌٖم٤مة واخلقارج اعمٜمدؾملم ذم ضمٞمش قمكم ر ي ا هل ُم٤مت ُِمـ ؾمٝمؿ  ٛمٞمؾ إًمٞمف أٟمفٟمواًمذي 

ىم٤مل:  ،)صم٘م٦م صم٧ٌم(أظمؼمٟم٤م اًمٗمْمؾ سمـ ديملم (: /22ىم٤مل حمٛمد سمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت ). قمٜمف

ىم٤مل: طمدصمٜمل رسمٕمل  ،)صم٘م٦م( ىم٤مل: طمدصمٜمل ٟمٕمٞمؿ سمـ أ ي هٜمد ،)صم٘م٦م(أظمؼمٟم٤م أسم٤من سمـ قمٌد ا هل اًمٌجكم

ًمٕمٜمد قمكم ضم٤مًمس إذ ضم٤مء اسمـ ـمٚمح٦م ومًٚمؿ قمغم قمكم، ىم٤مل: إين  )صم٘م٦م قم٤مسمد خميم(سمـ طمراش

أُم٤م »وم٘م٤مل: شمرطم٥م  ي ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم وىمد ىمتٚم٧م واًمدي وأظمذت ُم٤مزم، ىم٤مل:  ،ومرطم٥م سمف قمكم

ُم٤مًمؽ ومٝمق ُمٕمزول ذم سمٞم٧م اعم٤مل، وم٤مهمد إمم ُم٤مًمؽ ومخذه، وأُم٤م ىمقًمؽ: ىمتٚم٧م أ ي، وم٢مين أرضمق أن 

احلجر/ ) َّ  مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس ُّٱأيمقن أٟم٤م وأسمقك ُمـ اًمذيـ ىم٤مل ا هل: 

شمداقمك هل٤م اًم٘مٍم  لٞمح٦مً  . وم٘م٤مل رضمؾ ُمـ مهدان أقمقر: ا هل أقمدل ُمـ ذًمؽ، ومّم٤مح قمكمي «(٨٫

 )اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى، شمرمج٦م ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد ا هل، ط: دار ل٤مدر، سمػموت(. شومٛمـ ذاك إذا مل ٟمٙمـ ٟمحـ أوًمئؽ؟»ىم٤مل: 

هق مج٤مقم٦م قمكم. وهذا إؾمٜم٤مده ضمٞمد، وهق أىمقى طمدي٨م وأسطمف أن اًمذي ىمتؾ ـمٚمح٦م 
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وقمكم ر ي ا هل قمٜمف مل يٜمٙمر ذًمؽ. وهذا ُيٙمّذب اخلؼم اًمِم٤مئع واعمِمٝمقر قمٜمد اعم١مرظملم أن ىم٤مشمٚمف 

ُل قمٚمٞمف يمام سَمٞم ٜم٤م  هق ُمروان سمـ احلٙمؿ. وهق ٟمصي ذم حمؾ اًمٜمزاع. ويمؾ ُم٤م ؾمقاه سم٤مـمؾ ٓ ُيَٕمق 

 .٤مؾم٤مسم٘مً 

 مسر عيل ريض اهلل عـه إىل الؽوفة بعد حرب اجلؿل: 

ووٓه٤م قمٌد ا هل سمـ   ر ي ا هل قمٜمف إمم اًمٙمقوم٦م سمٕمد شمدسمػم ؿم١مون اًمٌٍمة،ارحتؾ قمكم

صمؿ ؾم٤مر إمم  وٟمّم٥م زي٤مد سمـ أسمٞمف قمغم ضم٤ٌمي٦م اخلراج وٟمٔم٤مرة سمٞم٧م اعم٤مل. قم٤ٌمس ر ي ا هل قمٜمٝمام،

ومدظمٚمٝم٤م قمكمي يقم آصمٜملم ًمثٜمتل قمنمة »هـ. / رضم٥م قم٤مم 62ودظمٚمٝم٤م يقم آصمٜملم اًمٙمقوم٦م،

 (/2)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ش.وصمالصملم ًمٞمٚم٦م ظمٚم٧م ُمـ رضم٥م ؾمٜم٦م ؾم٧م

واختذ ُمٜمٝم٤م دارا خلالومتف ُمٙم٤من اعمديٜم٦م  واؾمتقـمٜمٝم٤م، واؾمت٘مر قمكم ر ي ا هل قمٜمف ذم اًمٙمقوم٦م،

ظمٓمٞم٤ٌم ذم ُمًجد اًمٙمقوم٦م، ورهم٥م اًمٜم٤مس - وىم٤مم قمكم ر ي ا هل قمٜمف سمٕمد ٟمزوًمف سم٤مًمٙمقوم٦م اعمٜمقرة.

 وؿمجع أهؾ اًمٙمقوم٦م.  وطمذرهؿ اًمٗمتٜم٦م واًمٗم٤ًمَد، ذم اخلػم،

وقمزل وٓة قمثامن  ٌؾ قمكم ر ي ا هل قمٜمف قمغم شمدسمػم ؿم١مون أـمراف اًمدوًم٦م اعمختٚمٗم٦م،وأىم

وومم قمٌٞمد ا هل سمـ قم٤ٌمس اًمٞمٛمـ، وومم ؾمٛمرة سمـ ضمٜمدب اًمٌٍمة، وقمامرَة سمـ  ر ي ا هل قمٜمف،

 ،ف إمم ضمرير سمـ قمٌد ا هل ذم مهذانوسمٕم٨م رؾمٚم وىمٞمَس سمـ ؾمٕمد سمـ قم٤ٌمدة ُمٍَم. ؿمٝم٤مب اًمٙمقوم٦َم،

 آذرسمٞمج٤من سم٠من ي٠مظمذوا اًمٌٞمٕم٦م ُمـ قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس ورؤؾم٤مئٝمؿ ذم ُمٜم٤مـم٘مٝمؿ،ؿمٕم٨م سمـ ىمٞمس ذم إو

ُمقا آىمتّم٤مص ُمـ ىمتٚم٦م قمثامن ر ي ا هل قمٜمف  وم٤ٌميٕمف سمٕمْمٝمؿ قمغم اًمٗمقر دون سمٕمض، وىمد 

 قمٚمٞمٝم٤م. 

ومل  وقمزل ُمٕم٤موي٦م ر ي ا هل قمٜمف ُمـ اًمِم٤مم، وومم ُمٙم٤مٟمف ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ ر ي ا هل قمٜمف،

إن يمٜمتؿ  وىم٤مًمقا هلؿ: قك طمتك ًم٘مٞمف يمتٌٞم٦م ُمـ ظمٞمقل اًمِم٤مم،يٙمد يّمؾ ه١مٓء اًمٕمامل اجلدد إمم شمٌ

وُم٤م ذًمؽ إٓ ٕن  (/22-22)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  وإٓ وم٤مرضمٕمقا. ، وؾمٝماًل أشمٞمتؿ ُمـ ىمٌِؾ قمثامن وم٠مهاًل 

وإن يم٤من يراه أطمؼ  ُمٕم٤موي٦م ر ي ا هل قمٜمف مل يٕمتؼم ظمالوم٦م قمكم ر ي ا هل قمٜمف قمغم لٗم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م،

 (/2)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  ش.٤موي٦م: ًمق يم٤من أُمػم اعم١مُمٜملم مل أىم٤مشمٚمفىم٤مل ُمٕم» اًمٜم٤مس سم٤مخلالوم٦م.

ويم٤من قمٌد ا هل سمـ قم٤ٌمس ر ي ا هل قمٜمٝمام وهمػمه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م أؿم٤مر قمغم قمكم ر ي ا هل 

 قمٜمف سمٕمدم قمزل وٓة قمثامن قمٛمقًُم٤م، وُمٕم٤موي٦م ر ي ا هل قمٜمف ُمـ اًمِم٤مم ظم٤مل٦ًم. 
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أن يتٛمٙمـ إُمر، وأن  ذم اًمٌالد، إممصمؿ إن اسمـ قم٤ٌمس أؿم٤مر قمٚمی قمكمٍّ سم٤مؾمتٛمرار ٟمقاسمف »

 (/22)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ش. ُيِ٘مر  ُمٕم٤موي٦م ظمّمقًل٤م قمٚمی اًمِم٤مم

أؿم٤مر قمٚمٞمف احلًـ سم٠مُمقر، ُمثؾ أن ٓ خيرج ُمـ اعمديٜم٦م »ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف ا هل: 

ُمٕم٤موي٦م،  دون اعم٤ٌميٕم٦م، وأن ٓ خيرج إمم اًمٙمقوم٦م، وأن ٓ ي٘م٤مشمؾ سمّمٗملم، وأؿم٤مر قمٚمٞمف أن ٓ يٕمزل

 (/)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م  ش.وهمػم ذًمؽ ُمـ إُمقر

ومل يٗمٕمؾ قمكم ر ي ا هل قمٜمف ذًمؽ، ٕن شمقًمٞم٦م قمكم ر ي ا هل قمٜمف اخلالوم٦م يم٤من ًمٚمٌٖم٤مة 

ويم٤من  ويم٤من هلؿ أيمؼم يٍد قمغم ُمريمز اخلالوم٦م ومٕمال طمتك سمٕمد شمقًمٞمف اخلالوم٦م، ُمدظمؾ يمٌػم ومٞمٝم٤م،

٤م ًمـ يًتٕمجؾ ذم قمزل اًمقٓة اًم٤ًمسم٘ملم، ُمٕم٤موي٦م ر ي ا هل قمٜمف يرى أن ُمـ يم٤من ظمالومتف طم٘م  

يًدا ومٞمف. واًمتخكم قمـ اًمقٓي٦م ذم ُمثؾ هذه  -ومالسمد أن ٕوًمئؽ اًمٌٖم٤مة اًمذيـ ىمتٚمقا قمثامن

ُـّ ُمٕم٤موي٦م هذا ىم٤مئام قمغم جمرد  اخلْمقع وآؾمتًالم ًمٚمٌٖم٤مة،ئمٝمر إوو٤مع  ومل يٙمـ فم

قمكم ر ي ا هل سمٕمزل  وم٘مد ُم٤مرس اًمٌٖم٤مة اًمْمٖمقَط قمغم اًمتخٛملم؛ سمؾ قمغم اًمقاىمع واحل٘مٞم٘م٦م.

سم٤مذ وعم٤م وزم قمكم سمـ أ ي ـم٤مًم٥م اخلالوم٦م أؿم٤مر قمٚمٞمف يمثػم ُمـ ُأَُمرائف ممـ » ؛ُمٕم٤موي٦م ر ي ا هل قمٜمف

 (/26)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ش.ىمتؾ قمثامن أن يٕمزل ُمٕم٤موي٦م قمـ اًمِم٤مم ويقزم قمٚمٞمٝم٤م ؾمٝمَؾ سمـ طمٜمٞمػ، ومٕمزًمف

٤مس ر ي ا هل قمٜمٝمام وهمػمه ُمـ مل ي٘مٌؾ قمكم ر ي ا هل قمٜمف ُم٤م أؿم٤مر سمف قمٚمٞمف قمٌد ا هل سمـ قمٌ

ورسمام رأى قمكم ر ي ا هل قمٜمف إًمٖم٤مء اًمٜمٔم٤مم اًم٤ًمسمؼ رأؾًم٤م إلظمْم٤مع اًمٜم٤مس ًمٚمٜمٔم٤مم  اًمّمح٤مسم٦م،

 واحلٙمؿ اجلديد. 

ويم٤من يرى اسمـ قم٤ٌمس ر ي ا هل قمٜمف أٟمف مم٤م يًٝمؾ أُمر اًمٌٞمٕم٦م ًمٕمكم ر ي ا هل قمٜمف ذم مجٞمع 

و دمغم  ويًقد اًمٜم٤مس اهلدوء، الد،يمام يًتت٥م سمف إُمـ واًمًٚمؿ ذم اًمٌ إل٘م٤مع واًمٜمقاطمل.

 إل٤مسم٦م هذا اًمرأي ذم إطمداث اًمتل ٟمِم٠مت ذم إي٤مم اًمالطم٘م٦م. 

ىمد أؿم٤مر قمٚمٞمف ُمـ أؿم٤مر أن ي٘مر ُمٕم٤موي٦م قمٚمی إُم٤مرشمف ذم اسمتداء » ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف ا هل:

)ُمٜمٝم٤مج ش. إُمر، طمتی يًت٘مٞمؿ ًمف إُمر، ويم٤من هذا اًمرأي أطمزم قمٜمد اًمذيـ يٜمّمحقٟمف ويٌقٟمف

 (/60ًٜم٦م اًم

ومدل هذا وهمػمه قمٚمی أن اًمذيـ أؿم٤مروا قمٚمی »وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم ُمقوع آظمر: 

أُمػم اعم١مُمٜملم يم٤مٟمق طم٤مزُملم. وقمكمي إُم٤مم جمتٝمد، مل يٗمٕمؾ إٓ ُم٤م رآه ُمّمٚمح٦م. ًمٙمـ اعم٘مّمقد أٟمف ًمق 
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يم٤من يٕمٚمؿ اًمٙمقائـ يم٤من ىمد قمٚمؿ أن إىمراره قمٚمی اًمقٓي٦م ألٚمح ًمف ُمـ طمرب لٗملم، اًمتل مل 

يّمؾ هب٤م إٓ زي٤مدة اًمنم وشمْم٤مقمٗمف، ومل يّمؾ هب٤م ُمـ اعمّمٚمح٦م رء، ويم٤مٟم٧م وٓيتف أيمثر 

ا ُمـ حم٤مرسمتف، ويمؾ ُم٤م ئمـ ذم وٓيتف ُمـ اًمنم وم٘مد يم٤من ذم حم٤مرسمتف أقمٔمؿ ُمٜمف ش. ظمػًما وأىمؾ ذ 

 (/6)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م 

 وقعة صػني: 

وأن ي٤ٌميع  ٦م اخلالوم٦م،أىمٌؾ قمكم ر ي ا هل قمٜمف قمغم أهؾ اًمِم٤مم، ورأى دقمقهتؿ إمم سمٞمٕم

ويٛمؾ اًمٕمامل يمٚمٝمؿ أهؾ اعمٜم٤مـمؼ اخل٤موٕم٦م هلؿ قمغم اًمٌٞمٕم٦م ًمٕمكم ر ي  ُمٕم٤موي٦م ر ي ا هل قمٜمف ًمف،

وأراد قمكم ر ي ا هل قمٜمف همػم ُمرة أن يتقضمف إمم أهؾ اًمِم٤مم، ورهم٥م اًمٜم٤مس ذم محؾ  ا هل قمٜمف،

 أهؾ اًمِم٤مم قمغم اًمٌٞمٕم٦م ًمف. 

وٟمٔمؿ هب٤م ؿم١مون اجلٞمقش  ،«اًمٜمخٞمٚم٦م»ٟمزل سمـو ا اٟمٓمٚمؼ قمكم ُمـ اًمٙمقوم٦م إمم اًمِم٤مم،وأظمػمً 

صمؿ اٟمٓمٚمؼ قمكم ر ي ا هل قمٜمف ُمع اًمٕم٤ًميمر ُمـ  وومم قم٘م٦ٌم سمـ قم٤مُمر اًمٙمقوم٦م ُمٙم٤مٟمف، و اًمٕم٤ًميمر،

 هـ. وٟمزل ىمرب هنر اًمٗمرات ذم ذي احلج٦م قم٤مم  اًمٜمخٞمٚم٦م إمم اًمِم٤مم،

ة ٤م سمٚمغ ُمٕم٤موي٦م وأهَؾ اًمِم٤مم ىمتؾ ـمٚمح٦م واًمزسمػم وهزيٛم٦م أهؾ اًمٌٍمىم٤مل اًمزهري: عم»

وفمٝمقر قمكمٍّ قمٚمٞمٝمؿ دقم٤م أهؾ اًمِم٤مم ُمٕم٤موي٦ُم ًمٚم٘مت٤مل ُمٕمف قمٚمی اًمِمقری واًمٓمٚم٥م سمدم قمثامن، 

، حت٧م شمرمج٦م /62)شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمرش. وم٤ٌميع ُمٕم٤موي٦م أهؾ اًمِم٤مم قمٚمی ذًمؽ أُمػًما همػم ظمٚمٞمٗم٦م

 ُمٕم٤موي٦م سمـ أ ي ؾمٗمٞم٤من(

هـ. قم٤مم وذًمؽ ذم اعمحرم احلرام  واضمتٛمع اًمٗمري٘م٤من ذم لٗملم ذىمل سمالد اًمِم٤مم،

 (/2-2)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م 

 موقف الػريؼني يف صػني: 

 موقف عيل ريض اهلل عـه: 

يم٤من قمكم ر ي ا هل قمٜمف يرى أن ُمٕمٔمؿ اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر ىمد ىمٌٚمقا سمٞمٕمتف، ومٕمغم  -6

ويمت٥م )قمكم( ُمٕمف يمت٤مسًم٤م إمم ُمٕم٤موي٦م يذيمر ًمف » وإٓ ًمزم ىمت٤مهلؿ. أهؾ اًمِم٤مم أن يدظمٚمقا ذم سمٞمٕمتف،

أٟمف ىمد ًمزُمتف سمٞمٕمتف، ٕٟمف ىمد سم٤ميٕمف اعمٝم٤مضمرون وإٟمّم٤مر، وم٢من مل شم٤ٌميع اؾمتٕمٜم٧م سم٤م هل قمٚمٞمؽ ومٞمف 

 (/62)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  ش.وىم٤مشمٚمتؽ



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
٤م ذم هذا إُمر أن اًمقضمف اًمّمحٞمح عمٓم٤مًم٦ٌم اًمٗمريؼ ويم٤من يرى قمكم ر ي ا هل قمٜمف أيًْم  -2

صمؿ يٕمروقا ُمٓم٤مًمٌتٝمؿ سمدم قمثامن أظمر سمدم قمثامن ر ي ا هل قمٜمف أن يٌدؤوا سم٤مًمدظمقل ذم سمٞمٕمتف، 

ومٙمت٥م قمكم ر ي ا هل قمٜمف إمم  صمؿ ي٘م٣م ومٞمٝم٤م سمام يقضم٥م اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م. قمغم جمٚمس اخلٚمٞمٗم٦م،

ادظمؾ ومٞمام دظمؾ ومٞمف اًمٜم٤مس، صمؿ طم٤ميمؿ اًم٘مقم إزم  أمحٚمؽ وإي٤مهؿ قمٚمی » ُمٕم٤موي٦م ر ي ا هل قمٜمف:

 (/62)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  ش.يمت٤مب ا هل

واطمي جمٚمس  ،ويم٤من قمكم ي٘مقل: ادظمؾ ذم اًمٌٞمٕم٦م» اًمؽمُمذي: ىم٤مل اسمـ اًمٕمر ي ذم ذح

  (6/22ٓسمـ اًمٕمر ي  ،)ذح اًمؽمُمذيش. واـمٚم٥م احلؼ شمٌٚمٖمف ،احلٙمؿ

ش. واـمٚمٌقا احلؼ شمّمٚمقا إًمٞمف ،وم٘م٤مل هلؿ قمكم: ادظمٚمقا ذم اًمٌٞمٕم٦م» ىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل:

 (6/6)شم٘مًػم اًم٘مرـمٌل 

- يم٤من قمكم  ٛمل، وآظمرون ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ:ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر، وأسمق اًمِمٙمقر اًمًٚمو

إذ طمج٦م قمكم وُمـ ُمٕمف ُم٤م »؛ ومام مل يرضمٕمقا إمم احلؼ ًمزم ىمت٤مهلؿ وُمٕمف يرون أن خم٤مًمٗمٞمٝمؿ سمٖم٤مة،

اًمتٛمٝمٞمد ٕ ي اًمِمٙمقر و. 6/2)ومتح اًم٤ٌمري  ش.ذع هلؿ ُمـ ىمت٤مل أهؾ اًمٌٖمل طمتی يرضمٕمقا إمم احلؼ

 ، اًم٘مقل اًم٤ًمسمع ذم ظمروج ُمٕم٤موي٦م(6-6اًم٤ًمعمل، ص

 موقف معاوية ريض اهلل عـه وأصحابه: 

 يرون أن قمثامن -وومٞمٝمؿ قمدد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م -وُمـ ُمٕمفر ي ا هل قمٜمف، يم٤من ُمٕم٤موي٦م  -6

 وٓ ومقضم٥م آىمتّم٤مص ُمٜمٝمؿ، ىمتَِؾ فمٚمام، وىمتٚمتٝمؿ ذم ضمٞمش قمكم ر ي ا هل قمٜمف، ر ي ا هل قمٜمف

 وٓيٜم٤مزقمقٟمف قمغم اخلالوم٦م.  يٓمٚمٌقن إٓ اًمث٠مر ًمٕمثامن ر ي ا هل قمٜمف،

وم٢مُم٤م أن  يًع اًمٌٞمٕم٦م ًمٕمكم ر ي ا هل قمٜمف ُم٤م دام ىمتٚم٦م قمثامن ر ي ا هل قمٜمف ُمٕمف، ٓ -2

  ٤م، أو يًٚمٛمٝمؿ إًمٞمٝمؿ ًمٞم٘متّمقا ُمٜمٝمؿ. يٕم٤مىمٌٝمؿ قم٘م٤مسًم٤م ذقمٞم  

طمج٦م ُمٕم٤موي٦م وُمـ ُمٕمف ُم٤م وىمع  ُمـ ىمتؾ قمثامن ُمٔمٚمقًُم٤م، »ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: 

 (6/2)ومتح اًم٤ٌمري ش. ووضمقد ىمتٚمتف سم٠مقمٞم٤مهنؿ ذم اًمٕمًٙمر اًمٕمراىمل

وًمٞمس اعمراد سمام »وىم٤مل اإلُم٤مم قمٌد اًمقه٤مب اًمِمٕمراين، واًمٕمالُم٦م يمامل سمـ أ ي ذيػ: 

يمام شمقمهف سمٕمْمٝمؿ، وإٟمام اعمٜم٤مزقم٦م يم٤مٟم٧م سم٥ًٌم  ،ؿمجر سملم قمكم وُمٕم٤موي٦م اعمٜم٤مزقم٦م ذم اإلُم٤مرة

، )اًمٞمقاىمٞم٧م واجلقاهر ًمٚمِمٕمراينش. شمًٚمٞمؿ ىمتٚم٦م قمثامن ر ي ا هل شمٕم٤ممم قمٜمف إمم قمِمػمشمف ًمٞم٘متّمقا ُمٜمٝمؿ

 (6-6ًمٚمٙمامل سمـ أ ي ذيػ، ص ،اعم٤ًمُمرة ․ص



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
)ُمّمٜمػ ش. ىم٤مل ُمٕم٤موي٦م: ُم٤م ىم٤مشمٚم٧م قمٚمٞم ٤م إٓ ذم أُمر قمثامن» وروى اسمـ أ ي ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمػ:

 (66اسمـ أ ي ؿمٞم٦ٌم، رىمؿ:

 «اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»ذيمر اسمـ يمثػم ذم (، و/62) «شم٤مريخ دُمِمؼ»اسمـ قم٤ًميمر ذم روى و
(/62 ،) ريخ اإلؾمالمشم٤م»واًمذهٌل ذم» (2/0،أن ُمٕم٤موي٦م مل يٓمٚم٥م اخلالوم٦م )  ويم٤من يرى

 ٤م أطمؼ هب٤م. قمٚمٞم  

وأُم٤م » وم٘م٤مل ر ي ا هل قمٜمف: ٤م سم٠من ُمٕم٤موي٦م مل يٓمٚم٥م اخلالوم٦م،وسطم٧م يمت٥م اًمِمٞمٕم٦م أيًْم 

وىمٕم٦م لٗملم . 2/6ُمقاىمػ اًمِمٞمٕم٦م ًمٚمٛمٞم٤مٟمجل . /6)ذح هن٩م اًمٌالهم٦م ٓسمـ أ ي احلديد  ش.اخلالوم٦م ومٚمًٜم٤م ٟمٓمٚمٌٝم٤م

 (2ُمزاطمؿ اعمٜم٘مري، صٓسمـ 

إن ُمٕم٤موي٦م » :-اًمذي يٕمده اًمِمٞمٕم٦م ُمـ ظم٤مل٦م إلح٤مب -ىم٤مل ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس اهلالزمو

 (66/6)يمت٤مب ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس اهلالزم  ش.ووًمد قمثامن ،وُمٕمف أسم٤من سمـ قمثامن ،يٓمٚم٥م سمدم قمثامن

واقمتذروا ُمـ ىمٌؾ قمكم ر ي ا هل قمٜمف قمـ قمدم حت٘مٞمؼ ُم٤م ـم٤مًم٥م سمف ُمٕم٤موي٦م ر ي ا هل قمٜمف 

٤م ًمٚمنم مم٤م يٗمتح سم٤مسمً  ٤مىم٦ٌم ىمتٚم٦م قمثامن ر ي ا هل قمٜمف، أو شمًٚمٞمٛمٝمؿ إمم اًمٗمريؼ أظمر،أن ُمٕم

 .ويٗمٚم٧م زُم٤مم إُمر ُمـ اًمٞمد وي١مدي إمم آوٓمراب واًمتٗمرق ذم اًم٘م٤ٌمئؾ، اًمٗم٤ًمد،و

ٕن قمٚمٞم ٤م يم٤من رأی أن شم٠مظمػم شمًٚمٞمٛمٝمؿ ألقب إذا اعم٤ٌمدرة »ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِمٕمراين: 

ؿ، واظمتالـمٝمؿ سم٤مًمٕمًٙمر ي١مدي إمم اوٓمراب أُمر اإلُم٤مُم٦م سم٤مًم٘مٌض قمٚمٞمٝمؿ ُمع يمثرة قمِم٤مئره

 (22/2اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م  ․)اًمٞمقاىمٞم٧م واجلقاهر ًمٚمِمٕمراين، صش. اًمٕم٤مُم٦م

سمؾ أؿم٤مر قمٚمٞمف مجٞمع  ومل يٜمٗمرد ُمٕم٤موي٦م ر ي ا هل قمٜمف سمٓمٚم٥م دم قمثامن ر ي ا هل قمٜمف؛

 (/2)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م رؤؾم٤مء اًمِم٤مم سمف.

وىم٤مم ذم اًمٜم٤مس ُمٕم٤موي٦م » قمثامن ر ي ا هل مج٤مقم٦ٌم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م. ووىمػ ُمٕمف ذم اعمٓم٤مًم٦ٌم سمدم

 (/22)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ش.ومج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمٕمف يروقن اًمٜم٤مس قمٚمی اعمٓم٤مًم٦ٌم سمدم قمثامن

وقمـ شمًٚمٞمٛمٝمؿ  ه قمـ آىمتّم٤مص ُمـ ىمتٚم٦م قمثامن،يمام رأى ه١مٓء أن اخلٚمٞمٗم٦م يٌدي قمجزَ 

ومتٌلم أن آؾمتٕمداد  ي٘م٤مشمؾ اعمٓم٤مًمٌلم سمدم قمثامن، وذم ضم٤مٟم٥م آظمر: هذا ذم ضم٤مٟم٥م، إمم إوًمٞم٤مء،

ًمٚمحرب واًم٘مت٤مل هذا ضم٤مء سم٢ميامء ُمـ ه١مٓء اًم٘متٚم٦م. وهذه اًمِمٙمقك وأُمث٤مهل٤م مم٤م ُمٜمع ه١مٓء 

 وٓ ومل يٙمقٟمقا يٜمٙمرون ومْمؾ قمكم ر ي ا هل قمٜمف، وآٓوم٤م آظمريـ ُمـ اًمٌٞمٕم٦م ًمٕمكم ر ي ا هل قمٜمف.

 ي٠مسمقن اًمٌٞمٕم٦م ًمف. 



َ قيدةَ الع َ شرحَ    0   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ا اًمٗمري٘م٤من قمغم ُمقىمٗمٝمام إسارً  وأس   ٗمري٘ملم وأدًمتٝمؿ،قمروٜم٤م قمغم اًم٘م٤مرئ ُمقىمػ اًم

 ومل يتقلٚمقا إمم أُمر ومّمؾ.  ا،ؿمديدً 

 حماولة اشتئصال الـزاع: 

وم٠مرؾمؾ قمكم ر ي ا هل قمٜمف  وطم٤مول سمٕمض يم٤ٌمر اًمٜم٤مس اؾمتئّم٤مل اخلالف سملم اًمٗمري٘ملم،

سم٠من  ٜمف،اًمّمح٤م ي اًمِمٝمػم ضمرير سمـ قمٌد ا هل ر ي ا هل قمٜمف سمٙمت٤مٍب إمم ُمٕم٤موي٦م ر ي ا هل قم

ومٕمٚمٞمؽ وُمـ ُمٕمؽ أن  وطمدصم٧م وىمٕم٦م اجلٛمؾ ُمـ ضمراء ذًمؽ، اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر سم٤ميٕمقه،

 شمدظمٚمقا ذم سمٞمٕمتل. 

اٟمٓمٚمؼ ضمرير سمـ قمٌد ا هل ر ي ا هل قمٜمف إمم اًمِم٤مم ودظمؾ قمغم ُمٕم٤موي٦م وقمرض قمٚمٞمف 

وم٠مـمٚمع ُمٕم٤موي٦م ر ي ا هل قمٜمف قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ر ي ا هل قمٜمف ورؤؾم٤مء اًمِم٤مم قمغم  اًمٙمت٤مب،

ؾمتِم٤مرهؿ. واشمٗمؼ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ر ي ا هل قمٜمف ومجٞمع رؤؾم٤مء اًمِم٤مم قمغم أن ي٘متص ذًمؽ وا

 ي٤ٌميٕمقٟمف، قمكم ر ي ا هل قمٜمف ُمـ ىمتٚم٦م قمثامن ر ي ا هل قمٜمف أو يًٚمٛمٝمؿ إًمٞمٝمؿ، وإٓ وم٢مهنؿ ٓ

وي٘م٤مشمٚمقٟمف طمتك يٚم٘مك ىمتٚم٦م قمثامن ر ي ا هل قمٜمف ُمّمػمهؿ. ومٕم٤مد ضمرير سمـ قمٌد ا هل إمم قمكم ر ي 

 ه سمف. وأظمؼم ،ا هل قمٜمف

وسمٕمثف ويمت٥م ُمٕمف يمت٤مسًم٤م إمم ُمٕم٤موي٦م يٕمٚمٛمف سم٤مضمتامع اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر »ىم٤مل اسمـ يمثػم: 

قمٚمی سمٞمٕمتف، وخيؼمه سمام يم٤من ذم وىمٕم٦م اجلٛمؾ، ويدقمقه إمم اًمدظمقل ومٞمام دظمؾ ومٞمف اًمٜم٤مس. ومٚمام 

اٟمتٝمی إًمٞمف ضمرير سمـ قمٌد ا هل أقمٓم٤مه اًمٙمت٤مب، ومٓمٚم٥م ُمٕم٤موي٦م قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ورؤوس أهؾ 

وم٠مسمقا أن ي٤ٌميٕمقا طمتی ىمتؾ ىمتٚم٦م قمثامن، أو أن يًٚمؿ إًمٞمٝمؿ ىمتٚم٦م قمثامن، وإن  ،وم٤مؾمتِم٤مرهؿ اًمِم٤مم

 (/2)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ش. مل يٗمٕمؾ ىم٤مشمٚمقه، ومل ي٤ٌميٕمقه طمتی ي٘متؾ ىمتٚم٦م قمثامن سمـ قمٗم٤من ر ي ا هل قمٜمف

 واقمتزل اًمٗمري٘ملم ذم ومِمؾ ضمرير سمـ قمٌد ا هل ر ي ا هل قمٜمف ذم هذه اعمٝمٛم٦م، ومٞمئس وقم٤مد،

 . «ىمرىمٞم٤ًم»
قمٚم٘مٛم٦م سمـ ىمٞمس،  وطم٤مول شم٤مسمٕمل ضمٚمٞمؾ آظمر وهق قمٌٞمدة اًمًٚمامين رمحف ا هل ُمع ألح٤مسمف:

ودظمٚمقا قمغم  وقمٌد ا هل سمـ قمت٦ٌم سمـ ُمًٕمقد وهمػمهؿ إهن٤مء اخلالف، وقم٤مُمر سمـ قمٌد ىمٞمس،

وًمٙمـ مل يتقلٚمقا إمم ُم٤م يتٗمؼ قمٚمٞمف اًمٗمري٘م٤من ويٜمتٝمل اًمٜمزاع.  ُمٕم٤موي٦م وقمكم ر ي ا هل قمٜمٝمؿ،

 (/2واًمٜمٝم٤مي٦م  اًمٌداي٦م)

وأٟم٤مس إمم ُمٕم٤موي٦م، وىم٤مًمقا: أٟم٧م شمٜم٤مزع  ،ضم٤مء أسمق ُمًٚمؿ اخلقٓين»ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمذهٌل: 



َ قيدةَ الع َ شرحَ    6   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
قمٚمٞم ٤م، أم أٟم٧م ُمثٚمف؟ وم٘م٤مل: ٓ وا هل، إين ٕقمٚمؿ أٟمف أومْمؾ ُمٜمل، وأطمؼ سم٤مُٕمر ُمٜمل، وًمٙمـ 

ا ًمف: أًمًتؿ شمٕمٚمٛمقن أن قمثامن ىمتِؾ ُمٔمٚمقًُم٤م، وأٟم٤م اسمـ قمٛمف، واًمٓم٤مًم٥م سمدُمف، وم٠مشمقه، وم٘مقًمق

)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ش. ومٚمٞمدومع إزم  ىمتٚم٦م قمثامن، وأؾمٚمؿ ًمف. وم٠مشمقا قمٚمٞم ٤م، ومٙمٚمٛمقه، ومٚمؿ يدومٕمٝمؿ إًمٞمف

/620ًمٚمذهٌل  ،شم٤مريخ اإلؾمالم ؛/0ٓسمـ قم٤ًميمر  ،شم٤مريخ دُمِمؼ ؛/62 ؛ اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م/62) 

إزّم، وم٤مُمتٜمع وم٘م٤مل: يدظمؾ ذم اًمٌٞمٕم٦م وي٤ميمٛمٝمؿ » وذم سمٕمض اًمرواي٤مت قمالوة قمغم ُم٤مؾمٌؼ:

 (6/)ومتح اًم٤ٌمري ش. ُمٕم٤موي٦م

ومل شُمثٛمر هذه اجلٝمقد اعمخٚمّم٦م اًمتل سمذهل٤م ضمرير سمـ قمٌد ا هل ر ي ا هل قمٜمف، وقمٌٞمدة 

 ومل يرض أطمد اًمٗمري٘ملم سم٤مًمتزطمزح قمـ ُمقىمٗمٝمام، وُمـ ُمٕمٝمؿ، ،اًمًٚمامين، وأسمقُمًٚمؿ اخلقٓين

٤م، وُمٕمف ومٞمف قمدد ٓسم٠مس سمف ٞمٕمٞم  ا ـمٌوصم٧ٌم ُمٕم٤موي٦م ر ي ا هل قمٜمف قمغم ـمٚم٥م دم قمثامن، ويم٤من أُمرً 

 ومل يقِل قمكم ر ي ا هل قمٜمف هذه اعمٓم٤مًم٦ٌم قمٜم٤مي٦ًم.  ُمـ يم٤ٌمر اًمّمح٤مسم٦م ر ي ا هل قمٜمٝمؿ،

وومٞمٝمؿ ُمـ ؿم٤مريمقا  قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس واعمٗمًدون، –سمج٤مٟم٥م اعمخٚمّملم - ويم٤من ذم اًمٗمري٘ملم

ل وطمرب واًمذيـ طمقًمقا اًمّمٚمح اعم١ميمد ذم وىمٕم٦م اجلٛمؾ إمم ىمت٤م ذم ىمتؾ قمثامن ر ي ا هل قمٜمف،

ومقؾمٕمقا اًمٗمجقة سملم اًمٗمري٘ملم  ومٚمؿ يرقمِق ه١مٓء قمام ضمٌٚمقا قمٚمٞمف ُمـ اًمٗمتٜم٦م واًمٗم٤ًمد، قمـ همرة.

 ًٓ ًٓ وزادوا إُمر شمٕم٘مٞمدً  جينوا هذه اهلقة،أن  ُمـ سمٜمنم ؾمقء اًمٔمـ سمٞمٜمٝمؿ سمد  أن يٚمقا ا سمد

ًٓ  ،قم٘مدشمف ٥م ذه طمتك ٟمِم٥م سملم اًمٗمري٘ملم ىمت٤مل قمٜمٞمػ،  ُمـ اعمّم٤محل٦م،ومحٚمقا قمغم اًم٘مت٤مل سمد

وحٞمتف أٓف ُمـ اًمٗمري٘ملم. وؾمٌؼ شمٗمّمٞمٚمف. واحل٤ملؾ أن ضمٞمش قمكم ر ي ا هل قمٜمف يم٤من 

ويم٤من ُمع قمكم ر ي  ،وىمد أىمر سمف ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ ر ي ا هل قمٜمف ومٞمٝمؿ ُمـ يرض قمغم اًم٘مت٤مل،

 (66)لحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ:ا هل قمٜمف. 

 من كان عذ احلق يف قتال صػني؟: 

 أىمقال:  ؾم٤مق اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم هذا أرسمٕم٦م

٤ًٌم. وهق ىمقل ـم٤مئٗم٦م ُمـ ألح٤مب أ ي  -6 ُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل: يمالمه٤م يم٤من جمتٝمًدا ُمّمٞم

 وهمػمهؿ.  ،طمٜمٞمٗم٦م، واًمِم٤مومٕمل، وأمحد

 وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل: سمؾ اعمّمٞم٥م أطمدمه٤م ٓ سمٕمٞمٜمف. وهذا ىمقل ـم٤مئٗم٦م ُمٜمٝمؿ. -2

 -  وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل: قمكم هق اعمّمٞم٥م وطمده، وُمٕم٤موي٦م جمتٝمد خمٓمئ، يمام ي٘مقل ذًمؽ



َ قيدةَ الع َ شرحَ    2   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 واًمٗم٘مٝم٤مء أهؾ اعمذاه٥م إرسمٕم٦م.  ،ُمـ أهؾ اًمٙمالم ـمقائػ

-  وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل: يم٤من اًمّمقاب أن ٓ يٙمقن ىمت٤مل، ويم٤من شمرك اًم٘مت٤مل ظمػًما

ًمٚمٓم٤مئٗمتلم، ومٚمٞمس ذم آىمتت٤مل لقاب، وًمٙمـ قمكم يم٤من أىمرب إمم احلؼ ُمـ ُمٕم٤موي٦م. وهذا هق 

ش. اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وأيمثر أئٛم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء، وهق ىمقل أيم٤مسمر ،وأيمثر أهؾ احلدي٨م ،ىمقل أمحد

 ، سمحذف يًػم(/-)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م 

ويم٤من  ومم٤م جيدر ُمالطمٔمتف هٜم٤م أن اًم٘مت٤مل سمدأه ألح٤مب قمكم ر ي ا هل قمٜمف ذم لٗملم،

 ممـ ضُمٌِٚمقا قمغم اًمٗمتٜم٦م واًمنم. وسمٚمغ ُمٕم٤موي٦م ومٞمٝمؿ قمدد ٓ سم٠مس سمف ُمـ ىمتٚم٦م قمثامن ر ي ا هل قمٜمف،

ومٙم٠من  ٤مؾمتٕمد ُمٕم٤موي٦م ر ي ا هل قمٜمف وأهؾ اًمِم٤مم ًمف،وم ر ي ا هل قمٜمف هجقم قمكم ر ي ا هل قمٜمف،

. ومل يرهم٥م ذم احلرب ٤م قمـ اًمٜمٗمس.ُمٕم٤موي٦م ر ي ا هل قمٜمف اوٓمر إمم آؾمتٕمداد ًمٚمحرب دوم٤مقمً 

اىمتتؾ اًمٕمًٙمران: قمًٙمر قمكم وُمٕم٤موي٦م سمّمٗملم، ومل يٙمـ » ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف ا هل:

ًمٜم٤مس طمرًل٤م قمٚمی أن ٓ يٙمقن ىمت٤مل، ويم٤من ُمٕم٤موي٦م ممـ خيت٤مر احلرب اسمتداًء، سمؾ يم٤من ُمـ أؿمد ا

 (/)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م ش. همػمه أطمرص قمٚمی اًم٘مت٤مل ُمٜمف

 قطع اداء يف وقعة صػني: 

ـمٕمٜمقا ذم ُمٕم٤موي٦م ر ي ا هل قمٜمف أٟمف ىمٓمع ُم٤مء اًمٗمرات قمغم ضمٞمش قمكم ر ي ا هل قمٜمف 

 طمتك ىم٤مشمٚمٝمؿ ضمٞمش قمكم سم٢مؿم٤مرة ُمـ اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم وقمٌد ا هل سمـ ؾمٕمد سمـ أ ي اًمنح،

 ـمردوهؿ ُمٜمف. و

 سم٢مؾمٜم٤مد أ ي خمٜمػ وهق ؿمٞمٕمل هم٤مٍل. «فشم٤مرخي»اًمٓمؼمي ذم  ٤مهذه اًم٘مّم٦م رواه اجلواب:

 وؾمٌؼ اًمٙمالم قمٚمٞمف ُمٗمّمال. 

وسح قمدد ُمـ اعم١مرظملم سم٠مٟمف مل يِمٝمد اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم وقمٌد ا هل سمـ ؾمٕمد سمـ أ ي اًمنح 

)اًمٙم٤مُمؾ ذم  ش.يِمٝمدا لٗملموىمد ىمٞمؾ: إن اًمقًمٞمد واسمـ أ ي هح مل » ىم٤مل اسمـ إصمػم: وىمٕم٦م لٗملم.

 ، ط: دار ل٤مدر، سمػموت( /6اًمت٤مريخ 

ولحح اسمـ إصمػم ذم ُمقوع آظمر قمدم ؿمٝمقد قمٌد ا هل سمـ ؾمٕمد سمـ أ ي اًمنح طمرب 

وذم هذه اًمًٜم٦م شمقذم قمٌد ا هل سمـ ؾمٕمد سمـ أ ي هح سمٕمً٘مالن ومج٠مة وهق ذم »ىم٤مل:  لٗملم،

)اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ   ش.ده٤م، وٓ يّمحاًمّمالة، ويمره اخلروج ُمع ُمٕم٤موي٦م إمم لٗملم، وىمٞمؾ: ؿمٝم

/2) 



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
واسمـ قمٌد اًمؼم،  ،اسمـ ؾمٕمد وسح سمٕمدم ؿمٝمقد اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم ر ي ا هل قمٜمف لٗملم:

واسمـ قمٌد اًمؼم سمٕمدم ؿمٝمقد قمٌد ا هل سمـ ؾمٕمد  ،يمام سح اسمـ يمثػم ٤م.اسمـ طمجر، واسمـ يمثػم أيًْم و

؛ اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م /22؛ اإلل٤مسم٦م 2/6ب آؾمتٞمٕم٤م ؛/2)اًمٓم٘م٤مت اًمٙمؼمی ٓسمـ ؾمٕمد ر ي ا هل قمٜمف لٗملم.

/66 ،/26) 

 عدد الؼتذ يف صػني: 

ىم٤مل  وا هل أقمٚمؿ سمٕمدد ُمـ ىُمتِؾ ومٞمٝم٤م. اظمتٚمٗم٧م أىمقال اعم١مرظملم ذم شمٕمداد ىمتغم لٗملم،

وم٘متؾ ذم هذا اعمقـمـ ظمٚمؼ يمثػم ُمـ اًمٗمري٘ملم ٓ يٕمٚمٝمؿ إٓ ا هل، وىمتؾ ُمـ »احل٤مومظ اسمـ يمثػم: 

 (/26)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  ش.أيًْم٤م اًمٕمراىمٞملم ظمٚمؼ يمثػم

وم٘متؾ ظمٚمؼ يمثػم ُمـ إقمٞم٤من ُمـ اًمٗمري٘ملم، وم٢مٟم٤م » وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم ذم ُمقوع آظمر:

 (/2)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  ش. هل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن

ؾمػمة ؾمٞمدٟم٤م قمكم » وومّمؾ اًمِمٞمخ حمٛمد ٟم٤مومع اًمٙمالم قمغم وىمٕم٦م اجلٛمؾ ولٗملم ذم يمت٤مسمف

،  «اًمنميٕم٦مذم اًمت٤مريخ و–اخلالوم٦م واعمٚمقيمٞم٦م» اًمديـ يقؾمػ ذم يمت٤مسمفواًمِمٞمخ لالح  ،«اعمرشم٣م
 وىمد خلّمٜم٤م اًمقىمٕمتلم هٜم٤م. 

 قضقة التحؽقم:

واطمت٤مل أهؾ اًمِم٤مم إلهن٤مء احلرب سم٠من  ٟمِم٧ٌم طمرب قمٜمٞمٗم٦م سملم اًمٗمري٘ملم ذم لٗملم،

ومٕمرض ذًمؽ قمغم قمكم ر ي ا هل قمٜمف، وم٘مٌؾ قمكم ر ي  يتح٤ميمؿ اًمٗمري٘م٤من إمم يمت٤مب ا هل شمٕم٤ممم.

وجيتٛمع اًمٗمري٘م٤من ذم  وشمقلٚمقا إمم اظمتٞم٤مر طمٙمؿ ُمـ يمؾ ومريؼ،  قمٜمف اًمدقمقة إمم اعمّم٤محل٦م،ا هل

ذم اًمٕم٤مم  «إذرح» وإن مل يتٛمٙمٜم٤م ُمٜمف اضمتٛمٕم٤م ذم رُمْم٤من ذم دوُم٦م اجلٜمدل، وي٘مْمٞم٤من ذم إُمر،

 اًم٘م٤مدم.

ال اًم٘مْم٤مء إمم رُمْم٤من، وإن أطم٤ٌم أن ي١مظمرا ذًمؽ قمغم شمراض ُمٜمٝمام، » ىم٤مل اسمـ يمثػم: وأضم 

ت٥ِم ذم يقم إرسمٕم٤مء ًمثالث قمنمة ظمٚم٧م ُمـ لٗمر ؾمٜم٦م ؾمٌع وصمالصملم قمٚمی أن ُيقاذِمَ قمكمي ويم

وُمٕم٤موي٦ُم ُمقوع احلٙمٛملم سمدوُم٦م اجلٜمدل ذم رُمْم٤من،... وم٢من مل جيتٛمٕم٤م ًمذًمؽ اضمتٛمٕم٤م ُمـ اًمٕم٤مم 

 (/2)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ش.اعم٘مٌؾ سم٠مذرح

٘ملم قمغم إُمـ واًمًٚمؿ وشمْمٛمـ قم٘مد اًمتحٙمٞمؿ أن ي٤مومظ اعم١مُمٜمقن واعمًٚمٛمقن ُمـ اًمٗمري



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ومٜمٗمقؾمٝمؿ  وهلؿ أن يتٜم٘مٚمقا طمٞم٨م ؿم٤مءوا، ويذرا اؾمتخدام إؾمٚمح٦م، قمغم يمؾ إطمقال،

 (/)شم٤مريخ اًمٓمؼمي ا.٤م وطمْمقرً وأُمقاهلؿ، وذرارهيؿ ذم أُمـ همٞمًٌ 

 وجه تسؿقة اخلوارج به: 

ضمرى طمقار اًمّمٚمح سملم ُمٕم٤موي٦م وقمكم ر ي ا هل قمٜمٝمام، واقمتزل اخلقارج ضمٞمش قمكم 

 وؾمٛمقا سم٤مخلقارج خلروضمٝمؿ قمـ مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم. ،«إن احلٙمؿ إٓ  هل»  قمٜمف وٟم٤مدوار ي ا هل

اقمتزل ُمـ ضمٞمِمف ىمري٥م ُمـ اصمٜمل قمنم أًمًٗم٤م، وهؿ اخلقارج، وأسمقا أن »ىم٤مل اسمـ يمثػم: 

ي٤ًميمٜمقه ذم سمٚمده، وٟمزًمقا سمٛمٙم٤من ي٘م٤مل ًمف طمروراء، وأٟمٙمروا قمٚمٞمف أؿمٞم٤مء ومٞمام يزقمٛمقن أٟمف 

 (/2ي٦م )اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤م ش.ارشمٙمٌٝم٤م

ورهمؿ أهنؿ ل٤مروا  صمؿ ل٤مروا ظمقارج قمٚمٞمف، ر ي ا هل قمٜمف، ُمـ ؿمٞمٕم٦م قمكم قايم٤مٟم 

وًمٙمـ أـمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ هذه اًمتًٛمٞم٦م سمٕمد  ظمقارج خلروضمٝمؿ قمغم ظمالوم٦م قمثامن ر ي ا هل قمٜمف،

 اًمٙمقوم٦م اؾمٛمٝم٤م ذمٟم٦ًٌم إمم سمٚمدة  «طمروري٦م» ويٓمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ ظمروضمٝمؿ قمغم قمكم ر ي ا هل قمٜمف،

واعمٚمؾ واًمٜمحؾ، . واًمٗمرق سملم اًمٗمرق، ص. 66ؿ ُمـ اًم٘مقالؿ ُمع حت٘مٞمؼ حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م، ص)اٟمٔمر: اًمٕمقالطمروراء.

 (ص

)لحٞمح ش. اًمٓم ٤مئٗمَتلم سم٤محلؼِّ  ىَم٦ٍم ُِمـ اعمًٚمٛملم ي٘مُتٚمٝم٤م َأومَم مَتُرق ُم٤مِرىم٦ٌم قمٜمَد وُمر» وذم احلدي٨م:

 ( 60ُمًٚمؿ، سم٤مب ذيمر اخلقارج ولٗم٤مهتؿ، رىمؿ:

وقم٤مد قمكم ر ي ا هل قمٜمف إمم  ن اشمٗم٘م٤م قمغم ُم٠ًمًم٦م اًمتحٙمٞمؿ،رضمع يمؾ ومريؼ إمم سمالده سمٕمد أ

٤م ويم٤من ضمٞمش قمكم ر ي ا هل قمٜمف يِمٝمد ظمالومً  ورضمع ُمٕم٤موي٦م وُمـ ُمٕمف إمم اًمِم٤مم، اًمٙمقوم٦م،

ومل يِمٝمد اوٓمراسًم٤م  وؾم٤مد اهلدوء ضمٞمش ُمٕم٤موي٦م ر ي ا هل قمٜمف، اومؽماىم٤م سمٞمٜمٝمؿ ذم هذا إُمر،و

قمٚمٞمف، ورضمع ُمٕم٤موي٦م إمم اًمِم٤مم سم٠ملح٤مسمف  ورضمع قمكم اًمٙمقوم٦م سم٠ملح٤مسمف خمتٚمٗملم» اظمتالوم٤م.و

 (/0)ٟمّم٥م اًمراي٦م ش.ُمتٗم٘ملم قمٚمٞمف

 اجتامع احلؽؿني يف دومة اجلـدل: 

أسم٤م ُمقؾمك  اظمت٤مر ر ي ا هل قمٜمف  ٤موردت رواي٤مت شم٤مرخيٞم٦م ومٞمام خيص اًمتحٙمٞمؿ أن قمٚمٞم  

 واظمت٤مر ُمٕم٤موي٦م ر ي ا هل قمٜمف قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ر ي ٌٚمف،إؿمٕمري ر ي ا هل قمٜمف طمٙمام ُمـ ىمِ 

وُمٕمٝمام يمثػم ُمـ  ا هل قمٜمف طمٙمام ُمـ ىِمٌٚمف، واضمتٛمع احلٙمامن ذم رُمْم٤من ذم دوُم٦م اجلٜمدل.

ا، صمؿ ولػ اعم١مرظمقن أسم٤م ُمقؾمك إؿمٕمري ؾم٤مذضم٤م همر   اًمِمخّمٞم٤مت اهل٤مُم٦م اعمقاًمٞم٦م هلام.
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صمؿ  اشمٗمؼ احلٙمامن قمغم قمزل قمكم وُمٕم٤موي٦م يمٚمٞمٝمام، وىم٤مًمقا: ٤م،ولٗمقا قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ظم٤مدقمً و

٤مل: ظمٚمٕمتف يمام ظمٚمٕم٧م ؾمٞمٗمل ُمـ وىم ٕمري قمزل قمكم ر ي ا هل قمٜمف،أقمٚمـ أسمق ُمقؾمك إؿم

أصم٧ٌمُّ ُمٕم٤موي٦م قمغم  وىم٤مل: ؾمٞمٗمف ذم إرض، ر ي ا هل قمٜمف . وأصم٧ٌم قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مصقمٜم٘مل

 اخلالوم٦م يمام أصم٧ٌمُّ ؾمٞمٗمل قمغم إرض. 

أؿم٤مر قمغم قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص  ٤م: عم٤م أدرك ُمٕم٤موي٦م ومِمؾ ضمٞمِمف،وشم٘مقل يمت٥م اًمت٤مريخ أيًْم  

 وي٘مقل: ٟمحتٙمؿ إمم يمت٤مب ا هل.  ّمحػ قمغم اًمًٞمػ،سم٠من يرومع اعم

٤مـمػم اظمتٚم٘مٝم٤م أسمق خمٜمػ واًمٙمٚمٌل يمٚمٝم٤م أؾم وهذه اًمرواي٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م همػم لحٞمح٦م، 

وقمغم  ،وم٠مسمق ُمقؾمك إؿمٕمري وقمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ر ي ا هل قمٜمٝمام ُمـ أضمٚم٦م اًمّمح٤مسم٦م أُمث٤مهلام،و

 اًمٙمٚمٌل. وؾمٌؼ اًمٙمالم ذم أ ي خمٜمػ و هم٤مي٦م ُمـ اًمٕم٘مؾ وإُم٤مٟم٦م واًمدي٤مٟم٦م.

وألؾ اعمٖم٤مًمٓم٦م ُمـ دم٤مهؾ اعمٖم٤مًمٓملم أن ُمٕم٤موي٦م مل يٙمـ ىم٤مل اًمِمٞمخ حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م: 

ظمٚمٞمٗم٦م، وٓ هق ادقمك اخلالوم٦م يقُمئذ طمتك يت٤مج قمٛمرو إمم ظمٚمٕمٝم٤م قمٜمف؛ سمؾ إن أسم٤م ُمقؾمك 

وقمٛمًرا اشمٗم٘م٤م قمغم أن يٕمٝمدا سم٠مُمر اخلالوم٦م قمغم اعمًٚمٛملم إمم اعمقضمقديـ قمغم ىمٞمد احلٞم٤مة ُمـ أقمٞم٤من 

 ًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ شمقذم رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهق راض قمٜمٝمؿ. ا

وُمتك أقمٚمـ قمٛمرو ر ي ا هل قمٜمف ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م؟ وهؾ ادقمك ُمٕم٤موي٦م ر ي ا هل قمٜمف سمٕمد 

 (6عمح٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م، ص ،)طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمقالؿ ُمـ اًم٘مقالؿ اًمتحٙمٞمؿ ظمالومتف ذم اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م يمٚمٝم٤م؟

مل يتٗمؼ احلٙمامن قمٚمی رء » ذم اًمتحٙمٞمؿ: -اًم٘مديؿاعم١مرخ  -ىم٤مل ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مط

)شم٤مريخ ش. واومؽمق اًمٜم٤مس، وسم٤ميع أهؾ اًمِم٤مم عمٕم٤موي٦م سم٤مخلالوم٦م ذم ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م ؾمٌع وصمالصملم

 (62ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مط، ص

وىمّم٦م اًمتحٙمٞمؿ اعمِمٝمقرة وهل أن قمٛمرو » :«طم٘م٦ٌم ُمـ اًمت٤مريخ» وىم٤مل قمثامن اخلٛمٞمس ذم

ٕمري قمٚمی قمزل قمكم وُمٕم٤موي٦م، ومّمٕمد أسمق ُمقؾمی سمـ اًمٕم٤مص اشمٗمؼ ُمع أ ي ُمقؾمی إؿم

إؿمٕمري اعمٜمؼم وىم٤مل: إين أٟمزع قمٚمٞم ٤م ُمـ اخلالوم٦م يمام أٟمزع ظم٤ممتل هذا، صمؿ ٟمزع ظم٤ممتف، وىم٤مم 

قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص وىم٤مل: وأٟم٤م أٟمزع قمٚمٞم ٤م يمذًمؽ يمام ٟمزقمف أسمق ُمقؾمی يمام أٟمزع ظم٤ممتل هذا، 

 ش.صم٧ٌم ُمٕم٤موي٦م يمام أصم٧ٌم ظم٤ممتل هذاوأ

هذه اًم٘مّم٦م ُمزورة ُمٙمذوسم٦م، سمٓمٚمٝم٤م أسمق خمٜمػ اًمذي ذيمرٟم٤مه » ًٓمريـ:ذًمؽ سم صمؿ ىم٤مل سمٕمد

أيمثر ُمـ ُمرة، واًم٘مّم٦م اًمّمحٞمح٦م يمام رواه٤م أهؾ احلؼ وهل سمًٜمد لحٞمح قمٜمد اًمٌخ٤مري ذم 
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أن قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص عم٤م ضم٤مء ًمٚمتحٙمٞمؿ اًمت٘می ُمع أ ي ُمقؾمی إؿمٕمري وم٘م٤مل: ُم٤م ش: اًمت٤مريخ»

اًمٜمٗمر اًمذيـ شمقذم رؾمقل ا هل لٚمی ا هل قمٚمٞمف  شمری ذم هذا إُمر؟ ىم٤مل أسمق ُمقؾمی: أری أٟمف ُمـ

وؾمٚمؿ وهق راٍض قمٜمٝمؿ، وم٘م٤مل قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص: وم٠ميـ دمٕمٚمٜمل أٟم٤م وُمٕم٤موي٦م؟ ىم٤مل أسمق ُمقؾمی: 

)اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ش.إن يًتٕمـ سمٙمام ومٕمٚمٞمٙمام اعمٕمقٟم٦م، وإن يًتٖمـ قمٜمٙمام ومٓم٤معم٤م اؾمتٖمٜمی أُمر ا هل قمٜمٙمام

/). ثالصم٦م أُمقر: واًمرواي٦م إومم ٓ ؿمؽ أهن٤م سم٤مـمٚم٦م ًم 

 ومٞمف أسمق خمٜمػ اًمٙمذاب. ،أوًٓ: اًمًٜمد وٕمٞمػ

وصم٤مٟمًٞم٤م: ظمٚمٞمٗم٦م اعمًٚمٛملم ٓ يٕمزًمف أسمق ُمقؾمی إؿمٕمري وٓ همػمه...، واًمذي وىمع ذم 

اًمتحٙمٞمؿ هق أهنام اشمٗم٘م٤م قمٚمی أن يٌ٘می قمكمي ذم اًمٙمقوم٦م وهق ظمٚمٞمٗم٦م اعمًٚمٛملم، وأن يٌ٘می ُمٕم٤موي٦م 

 ذم اًمِم٤مم أُمػًما قمٚمٞمٝم٤م.

 (60-60)طم٘م٦ٌم ُمـ اًمت٤مريخ، ص اًمّمحٞمح٦م اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م.وصم٤مًمًث٤م: اًمرواي٦م 

ومٚماّم اضمتٛمع احلٙمامن شمراَوو٤م قمٚمی اعمّمٚمح٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم، وٟمٔمرا ذم شم٘مدير » ىم٤مل اسمـ يمثػم:

أُمقٍر، صمؿ اشمٗم٘م٤م قمٚمی أن يٕمزٓ قمٚمٞم ٤م وُمٕم٤موي٦َم، صمؿ جيٕمال إُمر ؿمقری سملم اًمٜم٤مس ًمٞمت ِٗمُ٘مقا قمٚمی 

 ، حت٧م لٗم٦م اضمتامع احلٙمٛملم(/22ًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م )اش. إلٚمح هلؿ ُمٜمٝمام أو ُمـ همػممه٤م

وقمـ طمْملم سمـ اعمٜمذر سمًٜمد لحٞمح أٟمف ؾم٠مل قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص وىم٤مل: أظمؼمين قمـ 

إُمر اًمذي اضمتٛمٕمتام ومٞمف أٟم٧م وأسمق ُمقؾمی يمٞمػ لٜمٕمتام ومٞمف؟ ىم٤مل: ىمد ىم٤مل اًمٜم٤مس وٓ وا هل ُم٤م 

ذم هذا إُمر؟ ىم٤مل: أری أٟمف يم٤من ىم٤مًمقا، وًمٙمـ عم٤م اضمتٛمٕم٧م أٟم٤م وأسمق ُمقؾمی، ىمٚم٧م ًمف: ُم٤م شمری 

ذم اًمٜمٗمر اًمذيـ شمقذم رؾمقل ا هل لٚمی ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهق قمٜمٝمؿ راٍض، ىم٤مل: وم٘مٚم٧م: وم٠ميـ  

أٟم٤م وُمٕم٤موي٦م؟ ىم٤مل: إن يًتٕمـ سمٙمام ومٗمٞمٙمام اعمٕمقٟم٦م، وإن يًتٖمٜمی قمٜمٙمام ُمـ هذا إُمر دمٕمٚمٜمل 

 (60يمذا ذم اًمٕمقالؿ ُمـ اًم٘مقالؿ، صو ./6)شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمرش. ومٓم٤مل ُم٤م اؾمتٖمٜمی أُمر ا هل قمٜمٙمام

وهق أسمق ُمقؾمك إؿمٕمري ر ي ا هل قمٜمف  ختٚمص ُمـ هذه اًمٜمّمقص أن أطمد احلٙمٛملم:

 ىم٤مل: 

يد يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ُمـ اعمٜم٤مـمؼ ذم ُم٤م أن يًتٛمر قمكم وُمٕم٤موي٦م ر ي ا هل قمٜمٝمام قمغم  -6

 إمم أن يتقلؾ يم٤ٌمر اًمّمح٤مسم٦م إمم أُمر ومٞمف.يٙمقن حتتف 

  يتقىمػ اًم٘مت٤مل سمٞمٜمٝمام.-2

-  .اخلٚمٞمٗم٦م هق ُمـ خيت٤مره يم٤ٌمر اًمّمح٤مسم٦م ًمٚمخالوم٦م 
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- وم٢من شمؿ اؾمتخالف قمكم ر ي ا هل قمٜمف واؾمتٕم٤من سمٛمٕم٤موي٦م وقمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ر ي

 ا هل قمٜمٝمام ومالسمد أن يٕمٞمٜم٤مه. 

شمٗم٤ملٞمؾ طمٙمؿ  «ُمٕم٤موي٦م ر ي ا هل قمٜمف وطمٞم٤مشمف اًمًٞم٤مؾمٞم٦م» ذيمر اًمِمٞمخ أمحد قمكم ذم يمت٤مسمف

 قىم٤مئع وم٘م٤مل: احلٙمٛملم ذم وقء خمتٚمػ إطمقال واًم

ومقضم٥م آىمتّم٤مص ًمًٞمدٟم٤م قمثامن ر ي  يتٗمؼ احلٙمامن قمغم أن اًمٗمري٘ملم قمغم احلؼ، -6

 ا هل قمٜمف، وظمالوم٦م قمكم ر ي ا هل قمٜمف لحٞمح٦م ومٕمال. 

ؾ اًمًٞمػ ًمٗمرض لٗم٦م ظمالومتف أطمدمه٤م: سمً ٤م،أظمٓم٠م اًمٗمري٘م٤من ظمٓم٠م اضمتٝم٤مدي   -2

 ومُٞمٕمزل اًمٗمري٘م٤من ُمـ هذا اعمقىمػ، ، وأظمر سمتقزم أظمذ صم٠مر قمثامن ر ي ا هل قمٜمف سمٜمٗمًف،اًمنمقمٞم٦م

 ويٛمًؽ ُمٕم٤موي٦م قمـ شمقزم أظمذ اًم٘مّم٤مص سمٜمٗمًف.  يٖمٛمط قمكم ر ي ا هل قمٜمف ؾمٞمٗمف، :أي

- ،ييه إٓ ُمـ ُم٤مت قمٜمٝمؿ رؾمقل  وٓ يتؿ اًمٗمّمؾ ذم إُمريـ ذم مجع ُمـ اًمّمح٤مسم٦م

ا هل  يي هذا آضمتامع إٓ اًمّمح٤مسم٦م ر ي ٓ :أي ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهق قمٜمٝمؿ راٍض،

طمتك إذا شمقلؾ ألح٤مب احلؾ واًمٕم٘مد اعم٘مٌقًملم  ويتؿ هتٞمئ٦م اجلق اًمٕم٤مم هلذا اًمٖمرض، قمٜمٝمؿ،

 ًمدى اًمٕم٤مُم٦م يم٤من هلؿ ردٌء، وفمٝمػم وراءهؿ. 

-  يًتٛمر اًمٗمري٘م٤من قمغم إدارة اعمٜم٤مـمؼ اخل٤موٕم٦م ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمام ُم٤م مل يتؿ اًمٗمّمؾ ذم

)ُمٕم٤موي٦م ر ي ا هل ٤م.٤م شم٤مُم  أظمر وىمٗمً  ويقىمٗم٤من اخلٓمقات اًمٕمدائٞم٦م يمؾ واطمد ود ذًمؽ ذم مجع قم٤مم.

 (. 6ص  قمٜمف وطمٞم٤مشمف اًمًٞم٤مؾمٞم٦م،

وإٟمام اشمٗم٘مقا قمغم اظمتٞم٤مر  واحل٤ملؾ أن احلٙمٛملم مل يتٗم٘م٤م قمغم أن ُمقىمػ أطمدمه٤م طمؼ،

وإدارة يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ اعمٜم٤مـمؼ اخل٤موٕم٦م  ؿمقرى ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ر ي ا هل قمٜمٝمؿ، ووىمػ اًم٘مت٤مل،

 ًمف. 

ٞمف هذا اًم٘مرار ؿمٝمده صمامن ُمئ٦م ُمـ اًمٗمري٘ملم سمج٤مٟم٥م همػم وآضمتامع اًمذي ألدر احلٙمامن وم

ومل يِمٝمد آضمتامع سمٕمد ُم٤م أقمٚمـ احلٙمامن ىمرارمه٤م ؿمٖم٤ٌم  واطمد ُمـ أضمٚم٦م اًمّمح٤مسم٦م اعمح٤ميديـ،

وًمقأن اًمقوع يم٤من يمام  أو هٞمج٤من اًمٕمقاـمػ؛ سمؾ رضمع يمؾ واطمد إمم ُمًت٘مره ذم أُمـ وهدوء،

 يٙمقٟمف مل يِمٝمد آضمتامع ُمثؾ هذا اهلدوء. 

٤م وآُمٜم٤م طمتك ر ي سمف يمؾ ُمـ ووح اًم٘مرائـ قمغم ذًمؽ أن اًم٘مرار ضم٤مء ُمٜمٓم٘مٞم  ُمـ أ

وأُم٤م اًمّمقرة اًمتل شم٘مدُمٝم٤م يمت٥م اًمت٤مريخ ًمالضمتامع  واٟمٗمض اعمجٚمس سمخػم وؾمالم، اًمٗمري٘ملم،

 ومال أؾم٤مس ًمف ُمـ اًمقاىمع قمغم اإلـمالق. 



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 : ريض اهلل عـفام وعؿرو بن العاص ،كبذة من ترمجة أيب موشى األصعري

ر سمٕمض  ا، وقمٛمرَو سمـ  ر ي ا هل قمٜمف اعم١مرظملم أسم٤م ُمقؾمك إؿمٕمريلق  رضمال ؾم٤مذضًم٤م همر 

 وًمٌٞم٤من ُمٙم٤مٟم٦م يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ٟم٘مدم شمرمج٦م ُمقضمزة هلام، ٤م.ظم٤مدقمً  داهٞم٦مً  ر ي ا هل قمٜمف اًمٕم٤مص

 واًمدي٤مٟم٦م سمّمقرة واوح٦م.  ،واًم٘مدرة ،شمنمح ُم٤م يم٤مٟم٤م قمٚمٞمف ُمـ إهٚمٞم٦م

ا ُمـ وزم قمددً  ٦م اًمّمح٤مسم٦م وأوم٤موٚمٝمؿ،ؾمٞمدٟم٤م أسمق ُمقؾمك إؿمٕمري ر ي ا هل قمٜمف ُمـ أضمٚم

ووٓه  وقمدن(، ،)زسمٞمد وٓه اًمرؾمقل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕمض اعمٜم٤مـمؼ اعمٜم٤مل٥م اإلؾمالُمٞم٦م،

 واًمٙمقوم٦م.  ،قمٛمر ر ي ا هل قمٜمف اًمٌٍمة

اؾمتٕمٛمؾ رؾمقل ا هل لٚمی ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أسم٤م ُمقؾمی إؿمٕمري »ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمذهٌل: 

 (6/2)شم٤مريخ اإلؾمالم ًمٚمذهٌل ش. ٌٍمة ًمٕمٛمرقمٚمی زسمٞمد وقمدن، صمؿ وزم اًمٙمقوم٦م واًم

أظمرج أهؾ اًمٙمقوم٦م ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص ُمٜمٝم٤م خلالف ٟمِم٠م سمٞمٜمٝمؿ وسمٞمٜمف قمغم قمٝمد قمثامن ر ي 

روا قمغم أٟمٗمًٝمؿ أسم٤م ُمقؾمك إؿمٕمري ا هل قمٜمف، وـمٚمٌقا ُمـ قمثامن ر ي ا هل  ،ر ي ا هل قمٜمف وأُم 

وفمؾ قمٚمٞمٝم٤م طمتك   هل قمٜمف اًمٙمقوم٦م،ومقٓه قمثامن ر ي ا قمٜمف أن يقزم أسم٤م ُمقؾمك إؿمٕمري اًمٙمقوم٦م،

 ىمتَِؾ قمثامن ر ي ا هل قمٜمف. 

أظمرج أهؾ  اًمٙمقوم٦م ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص ووًمقا أسم٤م ُمقؾمی ويمتٌقا إمم »ىم٤مل اسمـ قم٤ًميمر: 

 (2/)شم٤مريخ دُمِمؼ ش. قمثامن وؾم٠مًمقه أن يقزم أسم٤م ُمقؾمی ومقٓه وم٠مىمره قمٚمٞمٝم٤م طمتی ىمتِؾ

اًم...، أرؾمٚمف اًمٜمٌل لٚمی ا هل ـ٤م قم٤مًمِ يم٤من أسمق ُمقؾمی رضمال شم٘مٞم ٤م وم٘مٞمٝمً » ىم٤مل اسمـ اًمٕمر ي:و

ُمف قمٛمر وأصمٜمی قمٚمٞمف سم٤مًمٗمٝمؿ  (6)اًمٕمقالؿ ُمـ اًم٘مقالؿ، صش.قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم اًمٞمٛمـ ُمع ُمٕم٤مذ، وىمد 

ومٛمـ  يمؾ أوًمئؽ يدل قمغم ُم٤م ضمٌؾ قمٚمٞمف أسمق ُمقؾمك إؿمٕمري ُمـ إهٚمٞم٦م واًمٙمٗم٤مءة،

ؿ إن اظمتٞم٤مر قمكم صم أو شم٠مُمػمه قمٚمٞمٝم٤م. اًمٕمًػم شمقًمٞم٦م ؿمخص ؾم٤مذج همر طمٙمقُم٦م ُمٜمٓم٘م٦م واؾمٕم٦م،

ر ي ا هل قمٜمف أسم٤م ُمقؾمك إؿمٕمري ر ي ا هل قمٜمٝمام طمٙمام أىمقى دًمٞمؾ قمغم ُم٤م يم٤من يتّمػ سمف ُمـ 

 واًمٙمٗم٤مءة.  إُم٤مٟم٦م واًمديـ،

 عؿرو بن العاص ريض اهلل عـه: 

إن قمٛمرو سمـ » روى ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد ا هل قمـ رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل:

 (اًمؽمُمذي، رىمؿ:)ؾمٜمـ ش. اًمٕم٤مص ُمـ ل٤محلل ىمريش



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وأىمره أسمق  وُمـ أىمقى إدًم٦م قمغم ديٜمف وأُم٤مٟمتف أن اًمٜمٌل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وٓه قمامن،

اؾمتٕمٛمٚمف رؾمقل ا هل لٚمی ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٚمی قمامن ومٚمؿ يزل قمٚمٞمٝم٤م ُمدة طمٞم٤مة » سمٙمر ذم قمٝمده:

 (/2)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  ش.رؾمقل ا هل لٚمی ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأىمره قمٚمٞمٝم٤م اًمّمديؼ

أرؾمؾ إزم رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف  ي٘مقل قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ر ي ا هل قمٜمف سمدوره:

ي٤م »ىم٤مل: وم٠مشمٞمتف وهق يتقو٠م، وم٘م٤مل:ش أن امجع قمٚمٞمؽ ؾمالطمؽ وصمٞم٤مسمؽ، صمؿ ائتٜمل»وؾمٚمؿ: 

وضمف يًٚمٛمؽ ا هل، ويٖمٜمٛمؽ، وأزقم٥م ًمؽ زقم٦ٌم ُمـ قمٛمرو، إين أرؾمٚم٧م إًمٞمؽ ٕسمٕمثؽ ذم 

٧م هجريت ًمٚمامل، وُم٤م يم٤مٟم٧م إٓ  هل وًمرؾمقًمف، ىم٤مل: ، وم٘مٚم٧م: ي٤م رؾمقل ا هل، ُم٤م يم٤مٟمشاعم٤مل

 ، وإؾمٜم٤مده لحٞمح(2)ذح اًمًٜم٦م ًمٚمٌٖمقي، رىمؿ:.شٟمٕمام سم٤معم٤مل اًمّم٤مًمح ًمٚمرضمؾ اًمّم٤مًمح»وم٘م٤مل:

وقمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ىم٤مل: ضم٤مء رؾمقل ا هل لٚمی ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ظمّمامن خيتّمامن، 

وإن »ي٤م رؾمقل ا هل، ىم٤مل:  سمذًمؽ ُمٜمل ، وم٘م٤مل: أٟم٧م أوممشاىمض سمٞمٜمٝمام ي٤م قمٛمرو»وم٘م٤مل ًمٕمٛمرو: 

 ؽإن أٟم٧م ىمْمٞم٧م سمٞمٜمٝمام وم٠مل٧ٌم اًم٘مْم٤مء ومٚم»، ىم٤مل: وم٢مذا ىمْمٞم٧ُم سمٞمٜمٝمام ومام زم؟ ىم٤مل: شيم٤من

 ، وإؾمٜم٤مده وٕمٞمػ(62)ُمًٜمد أمحد، رىمؿ:ش.قمنمة طمًٜم٤مت، وإن أٟم٧م اضمتٝمدت وأظمٓم٠مت ومٚمؽ طمًٜم٦م

 ،حهذه اًمرواي٤مت شمدل قمغم أن قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ر ي ا هل قمٜمف يم٤من قمغم هم٤مي٦م ُمـ اًمّمال

وهذه إؿمٞم٤مء شمدل قمغم ُم٤م ضمٌَِؾ  واًمديـ ذم قملم رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ،واإلظمالص

ومّمدرت ًمف ؿمٝم٤مدة اإلظمالص ُمـ اًمرؾمقل لغم  قمٚمٞمف ُمـ اًمّمالح واًمٙمٗم٤مءة واًمث٘م٦م ذم اًمديـ.

واًمٜمٗم٤مق،  ،مل يتٓمرق إًمٞمف اخلداع ويم٤من قمغم صم٘م٦م قمٔمٞمٛم٦م قمغم قمٝمد اًمٜمٌقة، ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،

 ٤مهره وسم٤مـمٜمف. واؾمتقي فم

ىمد لح٧ٌم قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ومام رأي٧ُم رضمال أسملم أو أٟمّمع »قمـ ىمٌٞم٦ًم سمـ ضم٤مسمر ىم٤مل: 

٤م ُمٜمف، وٓ أؿمٌف هيرة سمٕمالٟمٞم٦م ُمٜمف ًً  (/)ؾمػم أقمالم  اًمٜمٌالء  ش.رأي٤م، وٓ أيمرم جمٚم

صم٧ٌم مم٤م ؾمٌؼ أن أسم٤م ُمقؾمك إؿمٕمري وقمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص يمٚمٞمٝمام ُمـ أضمٚم٦م اًمّمح٤مسم٦م 

قًمٞم٤م ُمٜم٤مل٥م ه٤مُم٦م ُمٜمذ قمٝمد اًمرؾم٤مًم٦م إمم ظمالوم٦م قمثامن ر ي ا هل قمٜمف، و هلام ر ي ا هل قمٜمٝمؿ، وشم

وشمقًمٞم٤م ُمدة ـمقيٚم٦م  ويم٤من إًمٞمٝمام ؿم١مون اًمدوًم٦م اإلداري٦م، دور سم٤مرز ذم اًمٗمتقطم٤مت احلرسمٞم٦م،

ومل يٙمقٟم٤م ُمـ قم٤ٌمد اًمّمح٤مسم٦م وزه٤مدهؿ اًمذيـ ٓزُمقا ٟم٤مطمٞم٦م اًمٌٞم٧م،طمتك خيٗمك قمغم  اإلُم٤مرة،

واًمقرع إمم ضم٤مٟم٥م  ،واًمٕمٚمؿ ،واًمٕم٤ٌمدة ،سمؾ مجٕمقا سملم اًمزهد قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس ؾمػمهتؿ ودورهؿ؛

 ،وومْمٚمٝمؿ، وزهدهؿ ،واًمٗمروؾمٞم٦م. واحل٤ملؾ أن اًمٜم٤مس قمرومقا قمٚمٛمٝمؿ ،اعمٝم٤مرة احلرسمٞم٦م



َ قيدةَ الع َ شرحَ    0   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
أن  -ا إمم ُم٤موٞمٝمؿٟمٔمرً – ويًتحٞمؾ أن ٟم٘مقل وؾمػمهتؿ. ،وورقمٝمؿ، ودورهؿ ،وشم٘مقاهؿ

يتّمقر أن يٙمقٟم٤م  احلٙمامن  وٓ ٤م.ُم٤ميمرا ظم٤مدقم -واًمٕمٞم٤مذ سم٤م هل–وأظمر أطمدمه٤م يم٤من همرا ًمٚمٖم٤مي٦م،

ون أن يٓمٕمٜمقا د صمؿ يٍم اًمٜم٤مس قمغم شمقًمٞمتٝمام ُمثؾ هذه اعم١ًموًمٞم٦م اًم٤ٌمهٔم٦م، قمغم ذًمؽ ذم اًمقاىمع،

 ؟ ذم اظمتٞم٤مرمه٤م طمٙمٛملم

إيراد عذ عؿرو بن العاص وادغرة بن صعبة ريض اهلل عـفام بـاء عذ 

 رواية الحيتج هبا: 

أٟمقر ؿم٤مه حمٛمد أُم٤مزم اًمٕمالُم٦م - «٤ٌمريومٞمض اًم» طمٙمك اًمٕمالُم٦م سمدر قم٤ممل اعمػمويت ذم

،  ُم٤م أومًد اًمٜم٤مس إٓ اصمٜم٤من: قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص» قمـ احلًـ اًمٌٍمي ىمقًمف: -اًمٙمِمٛمػمي

 (/)ومٞمض اًم٤ٌمري ش.واعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم

وطم٤ملٚمٝم٤م  ،«شم٤مريخ دُمِمؼ»رواه٤م اسمـ قم٤ًميمر ذم  اجلقاب: هذا ُمٚمخص رواي٦م ـمقيٚم٦م،

٤م اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم ر ي ا هل قمٜمف سمٜمّم٥م يزيد وًمٞم   وأؿم٤مر أن قمٛمروسمـ اًمٕم٤مص رومع اعمّمحػ،

 (0/2خ دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر ي)شم٤مر ًمٚمٕمٝمد .

 ومٞمف:  وإؾمٜم٤مده ُمٔمٚمؿ،

 قمٞمًك سمـ قمكم سمـ قمٞمًك، اهتؿ سمٛمذه٥م اًمٗمالؾمٗم٦م.  -6

ووًمد اًمراوي قمـ  ا،٤م واطمدً روى ًمف اًمٌخ٤مري طمديثً  وزيمري٤م سمـ يٞمك، ًمف أوه٤مم،-2

 وم٤مإلؾمٜم٤مد ُمٜم٘مٓمع.  ٤م،(قم٤مُمً 22سمـ ) -زيمري٤م–سمٕمد ووم٤مشمف  -أسمق قمٌٞمد قمكم سمـ احلًلم- زيمري٤م

- .قمؿ أ ي زطمر سمـ طمّمـ جمٝمقل 

-ٓ يٕمرف.  ضمده محٞمد سمـ ُمٜمٝم٥م 

سمـ  قمٛمرو صمؿ ؾمٛمك اعمٗمًديـ: ،شوأومًده اصمٜم٤من ألٚمح أُمر اًمٜم٤مس أرسمٕم٦م،» واعمتـ أوًمف:

قمٜمف قم٤مم وىمد شمقذم اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم ر ي ا هل  اًمٕم٤مص، واعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم ر ي ا هل قمٜمٝمام،

  هـ.واؾمتخٚمَػ يزيد قم٤مم  هـ، 0ٟمحق

 أول من أشؾم؟:

 قمكم أول ُمـ أؾمٚمؿ؛ ومٞمج٥م شمٗمْمٞمٚمف قمغم ُمـ ؾمقاه.  إيراد: شم٘مقل اًمِمٞمٕم٦م:



َ قيدةَ الع َ شرحَ    6   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
اظمتٚمٗمقا ذم أول ُمـ أؾمٚمؿ: سمالل، أو زيد سمـ طم٤مرصم٦م، أو ظمدجي٦م أو قمكم ر ي  اجلقاب:

 ا هل قمٜمٝم٤م.  وادقمك اًمثٕمٚمٌل آشمٗم٤مق قمغم أن أول ُمـ أؾمٚمؿ ظمدجي٦م ر ي ا هل قمٜمٝمؿ،

 ومجع سمٕمْمٝمؿ سمٞمٜمف سم٘مقهلؿ: 

 ًٓ   ُمـ إطمرار: أسمق سمٙمر اًمّمديؼ ر ي ا هل قمٜمف. أؾمٚمؿ أو

 اًمًٞمدة ظمدجي٦م ر ي ا هل قمٜمٝم٤م.  :وُمـ اًمٜم٤ًمء

 وُمـ اًمّمٌٞم٤من: قمكم ر ي ا هل قمٜمف.  

اؿمؽماه ظمدجي٦م ر ي ا هل قمٜمٝم٤م ووهٌف ًمرؾمقل  وُمـ اعمقازم: زيد سمـ طم٤مرصم٦م ر ي ا هل قمٜمف،

 وأقمت٘مف اًمٜمٌل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وشمٌٜم٤مه.   قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،ا هل لغم ا هل

 وُمـ اًمٕمٌٞمد إضم٤مٟم٥م: سمالل ر ي ا هل قمٜمف، ويم٤من رىمٞم٘م٤م ًمٌٜمل مجح. 

وادقمك اًمثٕمٚمٌك اشمٗم٤مق اًمٕمٚمامء قمغم أن أول ُمـ » :«اعمقاه٥م اًمٚمدٟمٞم٦م» ىم٤مل اًم٘مًٓمالين ذم

 (٥6/26م اًمٚمدٟمٞم٦م ه)اعمقش. أؾمٚمؿ ظمدجي٦م، وأن اظمتالومٝمؿ إٟمام هق رم أول ُمـ أؾمٚمؿ سمٕمده٤م

واجلٛمع سملم إىمقال يمٚمٝم٤م أن ظمدجي٦م أول ُمـ أؾمٚمؿ ُمـ اًمٜم٤ًمء، » ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم:

أيًْم٤م، وأول ُمـ أؾمٚمؿ ُمـ اعمقازم زيد سمـ طم٤مرصم٦م، وأول ُمـ أؾمٚمؿ ُمـ اًمٖمٚمامن  ضم٤ملِ اًمرِّ  َؾ ٌْ وىمَ 

اك أهؾ ا دون اًمٌٚمقغ قمغم اعمِمٝمقر، وه١مٓء يم٤مٟمقا إذ ذقمكم سمـ أ ي ـم٤مًم٥م، وم٢مٟمف يم٤من لٖمػمً 

اًمٌٞم٧م. وأول ُمـ أؾمٚمؿ ُمـ اًمرضم٤مل إطمرار أسمق سمٙمر اًمّمديؼ، وإؾمالُمف يم٤من أٟمٗمع ُمـ إؾمالم 

ُمـ شم٘مدم ذيمرهؿ إذ يم٤من لدرا ُمٕمٔمام، ورئٞم٤ًم ذم ىمريش ُمٙمرُم٤م، ول٤مطم٥م ُم٤مل، وداقمٞم٦م إمم 

 (/2)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  .شاإلؾمالم. ويم٤من حم٤ٌٌم ُمت٠مًمٗم٤م يٌذل اعم٤مل ذم ـم٤مقم٦م ا هل ورؾمقًمف

و إيامن  أيمٛمؾ ُمـ إؾمالم قمكم ر ي ا هل قمٜمف، -ًمق شم٠مُمٚمٜم٤م– ي سمٙمر ر ي ا هل قمٜمف وإؾمالم أ

ويم٤من قمكم سمٛمٜمزًم٦م  ٤م يم٤مُمؾ؛ وذًمؽ ٕن أسم٤م سمٙمر يم٤من ًمف ؿمخّمٞم٦م ُمًت٘مٚم٦م،قمكم ر ي ا هل قمٜمف أيًْم 

وإن يم٤من اإليامن ذم  اًمذي يٜمٗم٘مف قمٚمٞمف، ويم٤من ذم طمْمـ رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، اًمت٤مسمع،

 يم٤من قمكم ر ي ا هل قمٜمف يٗمخر ويتحدث سمف. و اًمّم٤ٌم ًمف ومْمؾ،

 حمّٛمٌد  اًمٜمٌلُّ  أظمل و ِلٝمري

 

۞ل َٝمداء  قمٛمِّ  و محزُة ؾمٞمُِّد اًمِمُّ

 وضمٕمٗمٌر اًّمذي ُيٛمز وُيْمحل 

 

ل ۞ ـُ  ُأُمِّ  يٓمػم  ُمع  اعمالئٙم٦م  اسم

 وسمٜم٧ُم حمّٛمٍد ؾَمٙمٜمِل و قِمرد 

 

قٌط حلُٛمٝم٤م سمدُمل و حلٛمل ۞ ًُ  َُم

 



َ قيدةَ الع َ شرحَ    2   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ٌْٓم٤م  أمحَد  َوًَمداَي  ُم  ٜمٝم٤موؾِم

 

 وم٠ميُّٙمؿ ًمف ؾَمْٝمٌؿ يمًٝمٛمل ۞

ا   ؾمٌ٘مُتٙمؿ إمم اإلؾمالم ـُمر 

 

 همالًُم٤م ُم٤م سمٚمٖم٧ُم أوان طُمْٚمِٛمل ۞

 ، وىم٤مل اسمـ يمثػم: وهذا ُمٜم٘مٓمع(/اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  .2/26)شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر 

 : ؟ ريض اهلل عـه تويف عيللد وأين و

ذح »ىم٤مل ذم  ذم اًمٙمٕم٦ٌم سم٤مـمؾ، وُم٤م اؿمتٝمر قمغم إًمًٜم٦م أن قمٚمٞم٤م ر ي ا هل قمٜمف وًمِدَ 

مل يقًمد ذم اًمٙمٕم٦ٌم إٓ طمٙمٞمؿ  وهمػمه٤م: «آؾمتٞمٕم٤مب»و ،«ذح اعمٝمذب»، و«اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ

 ومقًمد هب٤م طمٙمٞمؿ سمـ طمزام.  ومٗم٤مضم٠مه٤م اعمخ٤مض، ،دظمٚم٧م أُمف اًمٙمٕم٦ٌم ر ي ا هل قمٜمف، سمـ طمزام

ّمح أن وأُم٤م طمٙمٞمؿ سمـ طمزام، ويم٤من وًمد ذم ضمقف اًمٙمٕم٦ٌم ومل ي» ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي:

 (2/62. وُمثٚمف ذم ذح اًمٜمقوي قمغم لحٞمح ُمًٚمؿ /2)اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب  ش.همػمه وًمد ذم اًمٙمٕم٦ٌم

اًمًػمة »وقمكم سمـ إسمراهٞمؿ احلٚمٌل ذم  (،0)رىمؿ: «اعمًتدرك»وذيمر احل٤ميمؿ ذم 

وزقمؿ احل٤ميمؿ أٟمف ظمؼم  ( سمال إؾمٜم٤مد أن قمٚمٞم٤م ر ي ا هل قمٜمف وًمد ذم اًمٙمٕم٦ٌم،6/6) «احلٚمٌٞم٦م

 قمغم هم٤مي٦م ُمـ اًمْمٕمػ.  وًمٙمٜمف ىمقٌل  ُمتقاشمر.

وٓ يٕمرف أطمد وًمد ومٞمٝم٤م همػمه، وأُم٤م  ،طمٙمٞمؿ هذا ُوًمِد ذم ضمقف اًمٙمٕم٦ٌم» ىم٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ:

ُم٤م روي قمـ قمكم ر ي ا هل قمٜمف أٟمف وًمد ومٞمٝم٤م ومْمٕمٞمػ، وظم٤مًمػ احل٤ميمؿ ذم ذًمؽ وم٘م٤مل ذم 

. 20/6واٟمٔمر: آؾمتٞمٕم٤مب  ./)اًمٌدر اعمٜمػم . شذم شمرمج٦م قمكم أن إظم٤ٌمر شمقاشمرت سمذًمؽش اعمًتدرك»

. /0. وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء /6. وشم٤مريخ اإلؾمالم ًمٚمذهٌل 6/. وشم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر /2واإلل٤مسم٦م 

 (6/6واًمٜمجقم اًمزاهرة ذم ُمٚمقك ُمٍم واًم٘م٤مهرة 

. «ألقل اًمٙم٤مذم» ومل يرد ذًمؽ ذم يمتٌٝمؿ اعمٕمتؼمة أُمث٤مل: وهق رواي٦م ًمٌٕمض اًمِمٞمٕم٦م،
سم٤مًم٘مرب ُمـ ُمٙم٤من  ،«ؾمقق اًمٚمٞمؾ» سمؾ ذم ٚمٞم٤م ر ي ا هل قمٜمف مل يقًمد ذم اًمٙمٕم٦ٌم،واًمّمحٞمح أن قم

 «ومت٤موى داراًمٕمٚمقم زيمري٤م» ًمالؾمتزادة ُمٜمف راضمع: وٓدة رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
(6/66-6. ) 

واًمٕمالُم٦م اًمذهٌل رمحٝمام  ،ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م يّمح أن ضيف ذم اًمٜمجػ، يمام ٓ

 وم٢مهنؿ ظم٤مومقا أن يٜمٌش ضمًده اخلقارج ويٜم٤مًمقا ُمٜمف، اإلُم٤مرة سم٤مًمٙمقوم٦م. دومـ ذم ىمٍم ا هل:

اًمييح اًمذي يٕمتؼمه اًمِمٞمٕم٦م ىمؼم قمكم ر ي ا هل قمٜمف هق ىمؼم اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم ر ي ا هل قمٜمف. و

 ، عمح٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م(2وطم٤مؿمٞم٦م اعمٜمت٘مك، ص ./. وُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م 2، ص )اعمٜمت٘می ُمـ ُمٜمٝم٤مج آقمتدال



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 اهلل عـه عذ يد صقعته:  مؼتل عيل ريض

عم٤م ر ي اًمٗمري٘م٤من سم٤مًمتحٙمٞمؿ ذم وىمٕم٦م لٗملم، طم٤مرب قمدد يمٌػم ُمـ اخلقارج واعمٗمًديـ 

ومح٤مرهبؿ قمكم ر ي ا هل قمٜمف وىُمتَِؾ  طم٤مرسمقه، -اًمذيـ يم٤مٟمقا ي٘م٤مشمٚمقن ُمع قمكم ر ي ا هل قمٜمف

 يم٤ٌمرهؿ ولٜم٤مديدهؿ. 

ًٚمٛملم يزول اعم -سمٕمد وىمٕم٦م لٗملم وطمرب اًمٜمٝمروان–رأى اخلقارج واعمٗمًدون 

قمٌد اًمرمحـ  اضمتٛمع صمالصم٦م ُمـ اخلقارج: ظمالومٝمؿ، وسمدؤوا يتٗم٘مقن قمغم اخلقارج واعمٗمًديـ،

ورأوا أٟمف ًمـ يتح٘مؼ هدومٝمؿ  سمـ ُمٚمجؿ، وسمرك سمـ قمٌد ا هل، وقمٛمر سمـ سمٙمر اًمتٛمٞمٛمل ذم ُمٙم٦م،

 :وم٘م٤مل اسمـ ُمٚمجؿ قمغم ىمٞمد احلٞم٤مة. ر ي ا هل قمٜمٝمؿ وقمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ،وُمٕم٤موي٦م ُم٤مدام قمكم،

، وىم٤مل سمرك سمـ قمٌد ا هل: أيمٗمٞمٙمؿ ُمٕم٤موي٦م، وىم٤مل قمٛمرو سمـ سمٙمر اًمتٛمٞمٛمل: أيمٗمٞمٙمؿ ٤مؿ قمٚمٞم  أيمٗمٞمٙم

/رُمْم٤من، 6 وىمرروا اهلجقم قمٚمٞمٝمؿ مجٞمٕم٤م ذم وىم٧م واطمد و يقم واطمد: قمٛمروسمـ اًمٕم٤مص.

وأظمذ سمرك سمـ قمٌد  وهق وىم٧م اًمٗمجر ُمٜمف. وم٠ملٞم٥م ُمٕم٤موي٦م ر ي ا هل قمٜمف ذم وريمف، وٟمج٤م ُمٜمف،

ويم٤من قمٛمرو  ٕم٤موي٦م ر ي ا هل قمٜمف اعمحراب وٟمّم٥م ومٞمف طم٤مرؾم٤م يرؾمف،صمؿ  قمٛمؾ ُم ا هل وىُمتِؾ.

ىُمتَِؾ قمكم ر ي ا هل قمٜمف سمٞمد و وم٤مؾمتخٚمػ همػمه ، وم٘متَِؾ، سمـ اًمٕم٤مص ر ي ا هل قمٜمف ُمريْم٤م،

 اًمرمحـ سمـ ُمٚمجؿ. قمٌد

روى اًمٓمؼماين قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ راؿمد، ىم٤مل: يم٤من ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمٚمجؿ ًمٕمٜمف ا هل 

ٚمجؿ واًمؼمك سمـ قمٌد ا هل، وقمٛمرو سمـ سمٙمر اًمتٛمٞمٛمل، اضمتٛمٕمقا وألح٤مسمف، أن قمٌد اًمرمحـ سمـ ُم

سمٛمٙم٦م ومذيمروا أُمر اًمٜم٤مس، وقم٤مسمقا قمٛمؾ وٓهتؿ، صمؿ ذيمروا أهؾ اًمٜمٝمر ومؽممحقا قمٚمٞمٝمؿ، وم٘م٤مًمقا: 

وا هل ُم٤م ٟمّمٜمع سم٤مًمٌ٘م٤مء سمٕمدهؿ ؿمٞمئ٤م، إظمقاٟمٜم٤م اًمذيـ يم٤مٟمقا دقم٤مة اًمٜم٤مس ًمٕم٤ٌمدة رهبؿ اًمذيـ يم٤مٟمقا 

ومٚمق ذيٜم٤م أٟمٗمًٜم٤م، وم٠مشمٞمٜم٤م أئٛم٦م اًمْمالًم٦م وم٤مًمتٛمًٜم٤م ىمتٚمٝمؿ، وم٠مرطمٜم٤م ٓ خي٤مومقن ذم ا هل ًمقُم٦م ٓئؿ، 

ُمٜمٝمؿ اًمٌالد وصم٠مرٟم٤م هبؿ إظمقاٟمٜم٤م، ىم٤مل اسمـ ُمٚمجؿ: أٟم٤م أيمٗمٞمٙمؿ قمكم سمـ أ ي ـم٤مًم٥م، وىم٤مل اًمؼمك سمـ 

قمٌد ا هل: أٟم٤م أيمٗمٞمٙمؿ ُمٕم٤موي٦م سمـ أ ي ؾمٗمٞم٤من، وىم٤مل قمٛمرو سمـ سمٙمر اًمتٛمٞمٛمل: أٟم٤م أيمٗمٞمٙمؿ قمٛمرو 

 ي ا هل قمٜمف ًمّمالة اًمٖمداة،... ومِمد قمٚمٞمف اسمـ ُمٚمجؿ وميسمف ، ومخرج قمكم ر...سمـ اًمٕم٤مص

سم٤مًمًٞمػ ذم ىمرٟمف، ...وم٘م٤مل قمكم ًمٚمحًـ ر ي ا هل قمٜمٝمام: إن سم٘مٞم٧م رأي٧م ومٞمف رأيل، وإن هٚمٙم٧م 

ُمـ ضسمتل هذه وم٤مضسمف ضسم٦م، وٓ متثؾ سمف، ...ومٚمام ىمٌض قمكم ر ي ا هل قمٜمف سمٕم٨م احلًـ 



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
...وأُم٤م اًمؼمك سمـ قمٌد ا هل وم٘مٕمد عمٕم٤موي٦م ر ي ر ي ا هل قمٜمف إمم اسمـ ُمٚمجؿ،... وم٘مدُمف وم٘متٚمف، 

ا هل قمٜمف ومخرج ًمّمالة اًمٖمداة، ومِمد قمٚمٞمف سمًٞمٗمف وأدسمر ُمٕم٤موي٦م ه٤مرسم٤م، ومقىمع اًمًٞمػ ذم إًمٞمتف، 

...وم٠مُمر سمف ُمٕم٤موي٦م ر ي ا هل قمٜمف وم٘متؾ، ...وم٠مُمر ُمٕم٤موي٦م ر ي ا هل قمٜمف سمٕمد ذًمؽ سم٤معم٘مّمقرات، 

ر وم٘مٕمد ًمٕمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص رمحف ا هل ذم شمٚمؽ وىمٞم٤مم اًمنمط قمغم رأؾمف، ...وأُم٤م قمٛمرو سمـ أ ي سمٙم

اًمٚمٞمٚم٦م اًمتل ضب ومٞمٝم٤م ُمٕم٤موي٦م، ومٚمؿ خيرج ويم٤من اؿمتٙمك سمٓمٜمف، وم٠مُمر ظم٤مرضم٦م سمـ أ ي طمٌٞم٥م، 

ويم٤من ل٤مطم٥م ذـمتف، ويم٤من ُمـ سمٜمل قم٤مُمر سمـ ًم١مي، ومخرج يّمكم سم٤مًمٜم٤مس، ومِمد قمٚمٞمف وهق 

. وم٘مدُمف وم٘متٚمف. يرى أٟمف قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص وميسمف سم٤مًمًٞمػ وم٘متٚمف، وم٠مظمذ وأدظمؾ قمغم قمٛمرو، ..

 (: وهق ُمرؾمؾ، وإؾمٜم٤مده طمًـ(/6-6جٛمع  )اعم. ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم /6/6)اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين احلدي٨م. 

وًمٙمـ ىم٤مل حمٛمد اًم٤ٌمىمر  يذيمر أن اًمذي ىمتؾ قمٚمٞم٤م ر ي ا هل قمٜمف هق اسمـ ُمٚمجؿ اخل٤مرضمل،

وأظمذ قمكم ُمٜمف   قمٜمف،٤م ر ي ا هلسم٤ميع قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٚمجؿ قمٚمٞم   :«ضمالء اًمٕمٞمقن» اعمجٚمز ذم

ىم٤مل اعمال  وعم٤م سم٤ميع اسمـ ُمٚمجؿ قمٚمٞم٤م ر ي ا هل قمٜمف ل٤مر ُمـ ؿمٞمٕمتف. اًمٕمٝمد سمٕمدم ٟم٘مض اًمٌٞمٕم٦م.

وهمػمه سم٢مؾم٤مٟمٞمد ُمٕمتؼمة أن أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمًالم عم٤م أظمذ اًمٌٞمٕم٦م ُمـ  سم٤مىمر: روى اًمِمٞمخ ُمٗمٞمد،

ٕم٦م، وم٠مسمك قمٚمٞمف اًمًالم وـمٚم٥م ُمٜمف أن ي٠مظمذ ُمٜمف اًمٌٞم اًمرضم٤مل دظمؾ قمٚمٞمف قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٚمجؿ،

واؾمتحٚمٗمف  ومٚمام ومم ـمٚمٌف قمٚمٞمف اًمًالم، وذم اعمرة اًمث٤مًمث٦م سم٤ميٕمف، ذًمؽ طمتك أشم٤مه صمالث ُمرات،

 )ضمالء اًمٕمٞمقن،شمرمج٦م أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمًالم،قمغم أٓ يٜم٘مض اًمٌٞمٕم٦م، وأظمذ ُمٜمف قمغم ذًمؽ قمٝمدا ُمقصم٘م٤م.

 (. 6/26أظم٤ٌمر سمِمٝم٤مدشمف، 

 ا بؼتل عثامن ريض اهلل عـه: ه بلكه كان راضقً ا ريض اهلل عـاهتام الشقعة عؾق  

ا سمف، ٤م سم٘متؾ قمثامن ر ي ا هل قمٜمف وُمنورً ىم٤مًم٧م اًمِمٞمٕم٦م: يم٤من قمكم ر ي ا هل قمٜمف راوٞمً 

٤م ر ي ا هل قمٜمف سمٕم٨م وًمديف احلًـ واحلًلم إمم سم٤مسمف وم٢من قمٚمٞم   وًمٞمس ذًمؽ إٓ اومؽماء حمْم٤م،

إًمٞمؽ ُمـ دم قمثامن، وًم٘مد ـم٤مش قم٘مكم ؿ إين أسمرأ ٝماًمٚم» ىم٤مل قمكم ر ي ا هل قمٜمف:و ًمٞمدومٕم٤م قمٜمف،

واٟمٔمر: ). ، وىم٤مل احل٤ميمؿ: لحٞمح قمٚمی ذط اًمِمٞمخلم. وواوم٘مف اًمذهٌل(2)اعمًتدرك ًمٚمح٤ميمؿ، رىمؿ: ش.يقم ىُمتِؾ قمثامن

 (2صمٜمل قمنمي٦م، ص. وخمتٍم اًمتحٗم٦م اإل٤/20-20مي٦م اًمٌداي٦م واًمٜمٝم

٤م ُمـ أن يقًمٞمف اًمٜم٤مس قومً ومل يٙمـ قمكم ر ي ا هل قمٜمف ُمـ هقاِة اخلالوم٦م؛ سمؾ يم٤من خيتٗمل ظم

 وًمٙمـ طمٞم٨م مل يٌؼ ُمـ يم٤من قمغم ُمٙم٤مٟمتف ودرضمتف سم٤ميٕمف اًمٜم٤مس.  اخلالوم٦م،
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 خؾقػة بال فصل:  ااشتدالل الشقعة ببعض الروايات عذ أن عؾق  

دون ومّمؾ سمخالوم٦م اخلٚمٗم٤مء  :أي ٤م ر ي ا هل قمٜمف ظمٚمٞمٗم٦م سمال ومّمؾ،شم٘مقل اًمِمٞمٕم٦م: إن قمٚمٞم  

اًمٚمٝمؿ ُمـ » ويًتدًمقن سمحدي٨م:  ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم٤ٌمذة،ومٝمق ظمٚمٞمٗم٦م رؾمقل ا هل لغم اًمثالصم٦م،

، وإؾمٜم٤مده ۱)ُمًٜمد أمحد، رىمؿ:ش. يمٜم٧ُم ُمقٓه ومٕمكِمي ُمقٓه، اًمٚمٝمؿ واِل َُمـ وآه، وقم٤مِد ُمـ قم٤مداه

لحٞمح، وىمد روي ُمـ طمدي٨م زيد سمـ أرىمؿ، واًمؼماء سمـ قم٤مزب، وؾمٕمد سمـ أ ي وىم٤مص، وأٟمس، وأ ي هريرة وهمػمهؿ. راضمع: 

 (2/2ي٨م اًمٙمِم٤مف ختري٩م أطم٤مد

احلدي٨م يٜمص قمغم احل٥م واعمقدة، وم٠مٟمك يدل قمغم اخلالوم٦م سمال ومّمؾ؟وإذا يم٤من  اجلواب:

أٟم٧م أظمقٟم٤م » وم٢من رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل ذم زيد سمـ طم٤مرصم٦م: ُمٕمٜمك اًمقزم ُم٤م شمرون،

 (26)لحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ: ش.وُمقٟٓم٤م

لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وم٘م٤مل اًمٜمٌل لغم ا هل  ٤م إمم رؾمقل ا هلوذم رواي٦م: ؿمٙم٤م  سمريدة  قمٚمٞم   

. ىم٤مل «ٓ شمٌٖمْمف وأطمٌٌف وازدد ًمف طم٤ٌم» وم٘مٚم٧م: ٟمٕمؿ، وم٘م٤مل: «٤م؟أشمٌٖمض قمٚمٞم  » قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

سمريدة: ومام يم٤من ُمـ اًمٜم٤مس أطمد أطم٥م إزم ُمـ قمكم سمٕمد ىمقل رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. 

 (۱خمتًٍما، رىمؿ: «لحٞمحف»اًمٌخ٤مري ذم وأظمرضمف . 22. ُمًٜمد أمحد، رىمؿ:/6)آقمت٘م٤مد ًمٚمٌٞمٝم٘مل 

٤م إمم رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف ىم٤مل سمريدة ر ي ا هل قمٜمف: ؿمٙمقت قمٚمٞم   وذم رواي٦م أظمرى:

رأد ويمٜم٧م رضمال ُمٙم٤ٌمسم٤م. ىم٤مل: وم٢مذا اًمٜمٌل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمد امحر وؾمٚمؿ، ىم٤مل: ومرومٕم٧م 

 (226د اإلُم٤مم أمحد، رىمؿ:)ُمًٜمش.ف ومٕمكمي وًمّٞمفُمـ يمٜم٧ُم وًمٞمُّ  » وضمٝمف ىم٤مل: وهق ي٘مقل:

ذم همزوة  ٤م ر ي ا هل قمٜمف ذم اعمديٜم٦م ًمٞم٘مقم قمغم أهٚمفظمٚم ػ اًمٜمٌل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٚمٞم  

 أٓ شمرَوی أن شمٙمقن ُمٜمل سمٛمٜمزًم٦م ه٤مرون ُمـ ُمقؾَمی» وم٘م٤مل: وم٘مٚمؼ قمكم قمغم ختٚمٗمف قمٜمٝم٤م، شمٌقك،

 ( 6)لحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ: ش.إٓ أٟمف ًمٞمس ٟمٌلي سمٕمدي

 يّمح اؾمتٜم٤ٌمط اخلالوم٦م ُمٜمٝم٤م ألال؛ ذم طملم أٟمف ٓ ٤م،هبذه اًمرواي٦م أيًْم  يًتدل اًمِمٞمٕم٦م

 ،٤مل٦م سم٠من ي٘مقم قمغم أهٚمف طمتك يرضمعٕن اًمٜمٌل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إٟمام أُمره هبذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم اخل

وإذا يم٤من آؾمتخالف عمدة  يمام أن ه٤مرون قمٚمٞمف اًمًالم شمقمم إُمقر طمتك يرضمع ُمقؾمك.

وم٢من رؾمقل ا هل لغم ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اؾمتخٚمػ  ٕمد اًمقوم٤مة،حمدودة يدل قمغم آؾمتخالف سم

قمثامن ر ي ا هل قمٜمف ذم همزوة ذات اًمرىم٤مع، واؾمتخٚمػ زيد سمـ طم٤مرصم٦م ر ي ا هل قمٜمف ذم همزوة 
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 . ؟!٤مهؾ يًتح٘م٤من اخلالوم٦م سمال ومّمؾ أيًْم  اعمريًٞمع،

ويمٞمػ شمّمح هذه اًمدقمقى سم٥ًٌم اًمتِمٌٞمف هب٤مرون قمٚمٞمف اًمًالم وىمد شمقذم ه٤مرون قمٚمٞمف 

وم٠مٟمك يم٤مٟم٧م اخلالوم٦م؟ ويم٤من ظمٚمٞمٗم٦م ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم  م ذم طمٞم٤مة ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم،اًمًال

واًمرد  ،)اٟمٔمر ًمتٗمّمٞمؾ اؾمتدٓل اًمِمٞمٕم٦م سم٤مٔي٤مت وإطم٤مدي٨م قمٚمی شم٘مديؿ قمكم ر ي ا هل قمٜمف ذم اإلُم٤مُم٦مهق يقؿمع سمـ ٟمقن.

 ّمؾ اًمث٤مًم٨م. وُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م(واعمٜمت٘می ُمـ ُمٜمٝم٤مج آقمتدال، اًمٗم. 6-6صمٜمل قمنمي٦م، صقمٚمٞمٝمؿ: خمتٍم اًمتحٗم٦م اإل

بعد شتة  ،ثم الصؾح مع معاويةبعد مؼتل عيل خالفة احلسن

 أصفر: 

؛ ىم٤مل اًمِمٕمٌل: دقم٤م احلًـ ر ي ا هل قمٜمف اًمٜم٤مس  إمم سمٞمٕمتف سمٕمد ُم٘متؾ قمكم ر ي ا هل قمٜمف

 )اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ٓسمـ ؾمٕمدش. وم٤ٌميٕمقه ،صمؿ اٟمٍمف احلًـ سمـ قمكم ُمـ دومٜمف ومدقم٤م اًمٜم٤مس إمم سمٞمٕمتف...»

/2)، ،٤م ُمـ ذ أهؾ ومٚمام و٤مق ذرقمً  واؾمتٛمر احلًـ ر ي ا هل قمٜمف ؾمت٦م أؿمٝمر ذم اخلالوم٦م

ي٤م أهؾ » خي٤مـم٥م أهؾ اًمٙمقوم٦م: وىم٤مل وهق قمرض قمغم ُمٕم٤موي٦م ر ي ا هل قمٜمف اًمّمٚمح، اًمٙمقوم٦م،

اًمٙمقوم٦م، ًمق مل شُمْذَهْؾ ٟمٗمز قمٜمٙمؿ إٓ ًمثالث ظمّم٤مل ًمُذِهٚم٧م: َُمْ٘مَتٚمٙمؿ ٕ ي، وؾمٚمٌٙمؿ صم٘مكم، 

. رضم٤مل /6)ُمروج اًمذه٥م ش. ٜمل، وإين ىمد سم٤ميٕم٧م ُمٕم٤موي٦م، وم٤مؾمٛمٕمقا ًمف وأـمٞمٕمقاوـمٕمٜمٙمؿ ذم سمٓم

 (62اًمٙمٌم، ص

قمرض احلًـ ر ي ا هل قمٜمف قمغم ُمٕم٤موي٦م ر ي ا هل قمٜمف اًمّمٚمح، وم٠مرؾمؾ قمٌد اًمرمحـ سمـ 

اذه٤ٌم إمم هذا  وىم٤مل: ؾمٛمرة، وقمٌد ا هل سمـ قم٤مُمر سمـ يمرز إمم احلًـ ر ي ا هل قمٜمف ًمٚمّمٚمح،

ٟمحـ  هؾ أٟمتام زم هبذا؟ وم٘م٤مٓ: وم٘م٤مل احلًـ: ف ُم٤م أراد، طمتك شمٜمتٝمل اًمٗمتٜم٦م.وم٤مقمرو٤م قمٚمٞم اًمرضمؾ،

)لحٞمح اًمٌخ٤مري،  ومتخغم احلًـ قمـ اخلالوم٦م. ٤م إٓ ىم٤مٓ: ٟمحـ ًمؽ سمف.ومام ـمٚم٥م احلًـ ؿمٞمئً  ًمؽ سمف.

 (20، رىمؿ:شاسمٜمل هذا ؾمٞمد»سم٤مب ىمقل اًمٜمٌل لٚمی ا هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٚمحًـ سمـ قمكم 

 ؟: من قتَل احلسَن ريض اهلل عـه

وهذا همػم  يتٝمؿ اًمِمٞمٕم٦م ُمٕم٤موي٦م ر ي ا هل قمٜمف سم٠مٟمف ؾمؿ  احلًـ ر ي ا هل قمٜمف وىمتٚمف.

  وُمـ همػم اعمٕم٘مقل أن يًؿ  ُمـ ل٤محلف وأقمٓم٤مه يمؾ رء. لحٞمح،

وهمػممه٤م ُمقت احلًـ ر ي ا هل قمٜمف  ،واخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ،ومل يذيمر اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي
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،  «طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء» وأسمقٟمٕمٞمؿ ذم (،6ؿ)رىم «اعمًتدرك»ٟمٕمؿ ذيمر احل٤ميمؿ ذم  سم٥ًم اًمًؿِّ

(2/واسمـ قم٤ًميمر ذم ،) «شم٤مريخ دُمِمؼ» (6/2،ؾم٘مَل اًمًؿ ) دون ذيمر ُمـ ؾم٘م٤مه ذًمؽ. 

ىم٤مل احلًـ سمـ قمكم: ًم٘مد أًم٘مٞم٧ُم  ـم٤مئٗم٦ًم ُمـ يمٌدي، وإين ؾُم٘مٞم٧ُم اًمًؿ ُمراًرا ومٚمؿ ُأؾْمؼ ُمثؾ »

 واًمذهٌل.  ،ؾمٙم٧م قمٚمٞمف احل٤ميمؿ اًمٚمٗمظ ٕ ي ٟمٕمٞمؿ.ش. هذه اعمرة

(، 6/22) «شم٤مريخ دُمِمؼ»(، واسمـ قم٤ًميمر ذم /6) «اًمٓمٌ٘م٤مت»د اسمـ ؾمٕمد ذم وزا

ؾمئؾ احلًـ:ُمـ ؾم٘م٤مك؟ وم٠مسمك »( قمغم رواي٦م احل٤ميمؿ: /2) «اإلل٤مسم٦م»واحل٤مومظ اسمـ طمجر ذم 

( أن احلًـ ر ي ا هل /2ويٗمٞمد ٟمص اًمٕمالُم٦م اًمذهٌل ذم ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء) .«أن يًٛمٞمف

( سمال إؾمٜم٤مد ؾم٘مل اًمًؿ إمم /2) «أؾمد اًمٖم٤مسم٦م» وقمزا اسمـ إصمػم ذم قمٜمف مل جيزم سمٛمـ ؾم٘م٤مه اًمًؿ.

ا همػمه٤م ؿم٤مريمٝم٤م ذم ؾم٘مل ومل يذيمر أطمدً  زوضم٦م احلًـ: ضمٕمدة سمٜم٧م إؿمٕم٨م سمـ ىمٞمس اًمٙمٜمدي.

وىم٤مل ـم٤مئٗم٦م: يم٤من ذًمؽ ُمٜمٝم٤م سمتدؾمٞمس » (:0/6) «ؾمتٞمٕم٤مبآ»اسمـ قمٌد اًمؼم ذم زاد و اًمًؿ،

 (0/6)آؾمتٞمٕم٤مب ش. ن هل٤م ضائر. وا هل أقمٚمؿُمٕم٤موي٦م إًمٞمٝم٤م وُم٤م سمذل هل٤م ذم ذًمؽ، ويم٤م

وؾم٤مق ٟمّمف اًم٤ًمسمؼ صمؿ  قمغم اسمـ قمٌد اًمؼم، «شم٤مريخ اإلؾمالم»اًمٕمالُم٦م اًمذهٌل ذم  و رد  

 (/0)شم٤مريخ اإلؾمالم ًمٚمذهٌل ش.ىمٚم٧ُم: هذا رء ٓ يّمح، ومٛمـ اًمذي اـمٚمع قمٚمٞمف»ىم٤مل: 

ًٚمؿ أن ؿمٝمقد ومٛمـ اعم ومم٤م يٌٕم٨م قمغم اًمٕمج٥م أٟمف ًمق ؾمٚمٛمٜم٤م لح٦م ىمّم٦م ؾم٘مل اًمًؿ،

عم٤م ً٘مٞمف اًمًؿ، وأو أُمر سم ،هذه اًمقاىمٕم٦م وؿم٘مٞم٘مف احلًلم ر ي ا هل قمٜمٝمؿ مل يٓمٚمٕمقا قمغم ُمـ ؾم٘م٤مه

ومل يٙمـ احلًـ ر ي ا هل قمٜمف قمغم قمٚمٍؿ سمٛمـ ؾم٘م٤مه  أن يًٛمٞمف، كؾم٠مًمف احلًلم ر ي ا هل قمٜمف أسم

 وُمـ ٓ  ،همػُم ىم٤مشمٚمف -ُمـ همػم ذٟم٥م، وسمٛمجرد اًمٔمـ-ومٚمؿ يرض ر ي ا هل قمٜمف أن ُي٘مَتؾ  اًمًؿ،

ومٞمٜمٙمِمػ قمغم سمٕمض اًمٜم٤مس أن اًمذي  ذًمؽ صمالصم٦م أو أرسمٕم٦م ىمرون، صمؿ يٛميض قمغم يد ًمف ذم ىمتٚمف،

 وًمٞمس ذًمؽ إٓ ؾمقء اًمٔمـ اًمذي وىمع ومٞمف اًمِمٞمٕم٦م، ؾم٘م٤مه اًمًؿ هق ُمٕم٤موي٦م ر ي ا هل قمٜمف!!،

ذيمر اًمِمٞمخ ُمٗمٞمد . ووهق ُم٠مظمقذ ُمـ يمت٥م اًمِمٞمٕم٦م ؾم٤مىمف سمٕمض اعمّمٜمٗملم سمٖمػم دًمٞمؾ وسمال إؾمٜم٤مد،

وأسمق احلًـ  (،/2) «اًمٖمدير»(، وأمحد إُمٞمٜمل اًمِمٞمٕمل ذم /2) «اإلرؿم٤مد » ل ذماًمِمٞمٕم

مم٤م يدل قمغم أٟمف ُمـ خمتٚم٘م٤مت  ( هذه اًم٘مّم٦م،6/20) «يمِمػ اًمٖمٛم٦م»إرسمكم اًمِمٞمٕمل ذم 

وُم٤م يٜم٘مؾ » ومٞم٘مقل اعم١مرخ اًمِمٝمػم اسمـ ظمٚمدون: اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ سمٖمض سمٜمل أُمٞم٦م. اًمِمٞمٕم٦م واومؽماءاهتؿ



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ًمًؿ ُمع زوضمف ضمٕمدة سمٜم٧م إؿمٕم٨م، ومٝمق ُمـ أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م، وطم٤مؿم٤م أن ُمٕم٤موي٦م دس إًمٞمف ا

 (/2)شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون ش. عمٕم٤موي٦م ُمـ ذًمؽ

وأُم٤م ىمقًمف: إن ُمٕم٤موي٦م ؾمؿ احلًـ، ومٝمذا مم٤م ذيمره » ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف ا هل:

ٓ سمٕمض اًمٜم٤مس، ومل يث٧ٌم ذًمؽ سمٌٞمٜم٦م ذقمٞم٦م، أو إىمرار ُمٕمتؼم، وٓ ٟم٘مؾ جيزم سمف، وهذا مم٤م 

 (/)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م ش. يٛمٙمـ اًمٕمٚمؿ سمف، وم٤مًم٘مقل سمف ىمقل سمال قمٚمؿ

وٟم٥ًم سمٕمْمٝمؿ ؾم٘مل اًمًؿ إمم يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م، ىم٤مل حمٛمد سمـ ؾمالم اجلٛمحل، قمـ اسمـ 

ضمٕمدسم٦م: يم٤مٟم٧م ضمٕمدة سمٜم٧م إؿمٕم٨م سمـ ىمٞمس حت٧م احلًـ سمـ قمكم، ومدس إًمٞمٝم٤م يزيد أن ؾمٛمل 

ة إمم يزيد شم٠ًمًمف اًمقوم٤مء سمام وقمده٤م، ٟمٜمل زوضمؽ، ومٗمٕمٚم٧م، ومٚمام ُم٤مت احلًـ سمٕمث٧م ضمٕمدأطمًٜم٤ًم 

  (/2)هتذي٥م اًمٙمامل ش. وم٘م٤مل: إٟم٤م وا هل مل ٟمروؽ ًمٚمحًـ ومٜمرو٤مك ٕٟمٗمًٜم٤م

ويزيد سمـ قمٞم٤مض سمـ ضمٕمدسم٦م، ىم٤مل  وىم٤مئٛم٦م قمغم جمرد اًمٔمـ، وهذه اًمٜم٦ًٌم همػم لحٞمح٦م،

 (/)ُمٞمزان آقمتدال وهمػممه٤م: يمذاب. ،واإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ،ومٞمف اسمـ ُمٕملم

وقمٜمدي أن هذا ًمٞمس سمّمحٞمح، وقمدم لحتف قمـ أسمٞمف ُمٕم٤موي٦م » ـ يمثػم:ىم٤مل احل٤مومظ اسمو

   (/)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  ش.سمٓمريؼ إومم وإطمری

ٕن يزيد أو ُمٕم٤موي٦م ر ي ا هل قمٜمف ًمق أُمرا سمً٘مل  ٤م؛شمّمح هذه اًمقاىمٕم٦م قم٘مال أيًْم  وٓ

 ا،أُمٞم٦م أسمدً  أو همػمه ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ قمغم لٚم٦م سمٌٜمل ،مل يٙمـ احلًلم ر ي ا هل قمٜمف احلًـ اًمًؿ،

ويٙمرُمف ُمٕم٤موي٦م  ذم طملم يم٤من احلًلم ر ي ا هل قمٜمف يًػم إمم ُمٕم٤موي٦م ر ي ا هل قمٜمف يمؾ قم٤مم،

  وأُمػمه٤م يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م ر ي ا هل قمٜمف. وؿمٝمد همزوة اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م، ويٕمٓمٞمف،

ـُ يم٤من احلً» ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم: َ احلً  يِٗمد إمم ُمٕم٤موي٦م ذم يمؾ قم٤مم ومُٞمٕمٓمٞمف لموعم٤م شُمُقذمِّ

رُمف، وىمد يم٤من ذم اجلٞمش اًمذيـ همزوا اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمّٞم٦م ُمع اسمـ ُمٕم٤موي٦م يزيد ذم ؾمٜم٦م إطمدی ويٙم

 (/66)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ش.ومخًلم

ومل ير احلًـ وٓ » أسمق طمٜمٞمٗم٦م أمحد سمـ داود اًمديٜمقري: وىم٤مل اعم١مرخ اًمِمٞمٕمل اًم٘مديؿ:

ٜمٝمام ؿمٞمئ٤م مم٤م يم٤من وٓ ُمٙمروًه٤م، وٓ ىمٓمع قم ،احلًلم ـمقل طمٞم٤مة ُمٕم٤موي٦م ُمٜمف ؾمقًءا  ذم أٟمٗمًٝمام

 (22)إظم٤ٌمر اًمٓمقال، صش. ذط هلام، وٓ شمٖمػم هلام قمـ سمر



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ا قمغم اًمِمٞمٕم٦م، واًمّمحٞمح أن اًمذي ؾم٘م٤مه اًمًؿ ُمـ يم٤من  ويمٗمك ٟمص اًمديٜمقري هذا رد 

 ٤م ًمٚمّمٚمح سملم احلًـ وُمٕم٤موي٦م ر ي ا هل قمٜمٝمام. ُمٕم٤مرًو 

٦م أشم٤ٌمع قمٌد ا هل سمـ وم٤معمتٝمؿ إول ذم ٟمٔمري هؿ اًمًٌئٞم» قمكم حمٛمد اًمّمال ي: ىم٤مل اًمديمتقر

ا ًمٚمٍماع، صمؿ ؾم٠ٌم اًمذيـ وضمف هلؿ احلًـ لٗمٕم٦م ىمقي٦م قمٜمدُم٤م شمٜم٤مزل عمٕم٤موي٦م وووع طمد  

اخلقارج اًمذيـ ىمتٚمقا أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أ ي ـم٤مًم٥م وهؿ اًمذيـ ـمٕمٜمقه ذم ومخذه، ومرسمام أرادوا 

واٟمٔمر: ُمقاىمػ .  ي ـم٤مًم٥م، ص)أُمػم اعم١مُمٜملم احلًـ سمـ قمكم سمـ أ ش.آٟمت٘م٤مم ُمـ ىمتالهؿ ذم اًمٜمٝمروان وهمػمه٤م

 ، عمحٛمد سمـ قمٌد اهل٤مدي اًمِمٞم٤ٌمين، ط: دار ـمٞم٦ٌم ًمٚمٜمنم، اًمري٤مض(6اعمٕم٤مرو٦م ذم قمٝمد يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م، ص

ف اُمرأة ُمـ قم٤مئٚم٦م احلًـ ر ي ا هل قمٜمف وهق أن اًمِمٞمٕم٦م ؾم٘مقا احلًـ ر ي ا هل شموُم٤م رو

، ح ُمٕم٤موي٦َم ر ي ا هل قمٜمف، وإن ا سمٕمد أن ل٤مًمويم٤من اًمِمٞمٕم٦م يِمٛمئزون ُمٜمف اؿمٛمئزازً  قمٜمف اًمًؿ 

ىم٤مًم٧م ؾمٙمٞمٜم٦م سمٜم٧م احلًلم ر ي ا هل قمٜمف عم٤م ىمتَؾ اًم٤ًٌمئٞمقن  يم٤مٟمقا يتٔم٤مهرون سم٘مٌقل إُم٤مُمتف.

ىمتٚمتؿ أ ي )أي: احلًلم(، وضمدي )أي: قمكم(، وأظمل )أي: اسمـ احلًلم(، وقمٛمل »زوضمٝم٤م: 

)اًمٕم٘مد اًمٗمريد  .ش)أي: احلًـ(، وزوضمل )أي: اعمّمٕم٥م(، أيتٛمتٛمقين لٖمػمًة، وأي ٛمتٛمقين يمٌػمة

/2) 

ىم٤مل   وهل ذم اًمٕمدة. ،ومً٘متف اُمرأة اًمًؿ ٤م،يم٤من احلًـ ر ي ا هل قمٜمف ُمٓمالىمً  وىمٞمؾ:

ـَ  ىم٤مل: وؾمؿ ُمٕم٤موي٦مُ »اًمذهٌل:  يث٧ٌم، ومٞم٘م٤مل: إن اُمرأشمف ؾمٛمتف ويم٤من  ومل ،، ومٝمذا ىمد ىمٞمؾاحلً

أسم٤مه٤م  ُمٓمالىم٤م ر ي ا هل قمٜمف ومٚمٕمٚمٝم٤م ؾمٛمتف ًمٖمرض، وا هل أقمٚمؿ سمح٘مٞم٘م٦م احل٤مل. وىمد ىمٞمؾ: إن

 ش.إؿمٕم٨م سمـ ىمٞمس أُمره٤م سمذًمؽ، وم٢مٟمف يم٤من يتٝمؿ سم٤مإلٟمحراف ذم اًم٤ٌمـمـ قمـ قمكم واسمٜمف احلًـ

 (2)اعمٜمت٘مك ُمـ ُمٜمٝم٤مج آقمتدال، ص

ُم٤م أظمرضمف اسمـ أ ي ؿمٞم٦ٌم ذم  يمثرة شمزوج احلًـ ر ي ا هل قمٜمف وألح ُم٤م روي ذم

حمٛمد سمـ قمكم )سمـ قمـ ضمٕمٗمر  )احل٤مرصمل: لدوق(،ٜم٤م طم٤مشمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾطمدصم، ىم٤مل: «اعمّمٜمػ»

أو ي٤م أهؾ  ،ي٤م أهؾ اًمٕمراق»ىم٤مل: ىم٤مل قمكم: )صم٘م٦م وم٤موؾ( أسمٞمف  قمـسمـ احلًلم: لدوق وم٘مٞمف(، 

 (6ٓسمـ أ ي ؿمٞم٦ٌم، رىمؿ: ،)اعمّمٜمػ.«قٓماَل وم٢مٟمف رضمؾ ُمِ ، ٤مٓ شمزوضمقا طمًٜمً  !اًمٙمقوم٦م

زوج ويٓمٚمؼ طمتك طم٧ًٌم أن ُم٤م زال احلًـ يت»قمكم :  صمؿ أظمرج سمٜمٗمس اإلؾمٜم٤مد، ىم٤مل

 (6ٓسمـ أ ي ؿمٞم٦ٌم، رىمؿ: ،)اعمّمٜمػ.«اًم٘م٤ٌمئؾ يٙمقن قمداوة ذم

سمٕمد ووم٤مة قمكم  :أي ُمقًمده ؾمٜم٦م ؾم٧ٍم ومخًلم.وإؾمٜم٤مده ُمٜمٓم٘مع؛ حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم 



َ قيدةَ الع َ شرحَ    0   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ٤م. خٛم٦ًم قمنم قم٤مُمً سم سمـ أ ي ـم٤مًم٥م ر ي ا هل قمٜمف

قمـ  )جمٝمقل(وأظمرج اًمٌالذري ذم أٟم٤ًمب إذاب ُمـ ـمريؼ قم٤ٌمس سمـ هِم٤مم اًمٙمٚمٌل

قمـ أ ي  )حمٛمد سمـ اًم٤ًمئ٥م: يمذاب( قمـ ضمده يض ُمتٝمؿ سم٤مًمٙمذب()هِم٤مم سمـ حمٛمد: راوم أسمٞمف

ًم٘مد شمزوج احلًـ وـمٚمؼ طمتك »وم٘م٤مل قمكم:  ،ل٤مًمح ىم٤مل: أطمّمـ احلًـ سمـ قمكم شمًٕملم اُمرأة

 (/2)أٟم٤ًمب إذاف .«ظمٗم٧م أن جيلء سمذًمؽ قمٚمٞمٜم٤م قمداوة أىمقام

ومخًلم  ئتلمُمشمزّوج احلًـ سمـ قمكّم ر ي ا هل قمٜمٝمام »سمدون إؾمٜم٤مد:  «ىمقت اًم٘مٚمقب»وذم 

ىمقت اًم٘مٚمقب ذم ُمٕم٤مُمٚم٦م اعمحٌقب وولػ ـمريؼ اعمريد إمم ُم٘م٤مم اًمتقطمٞمد، عمحٛمد سمـ قمكم سمـ ).«ُمئ٦م صمالث :وىمٞمؾ ،اُمرأة

 هـ( ت: قم٤ملؿ إسمراهٞمؿ اًمٙمٞم٤مزم، ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت(.قمٓمٞم٦م احل٤مرصمل، أسمق ـم٤مًم٥م اعمٙمل )اعمتقرم: 

 وهذا أيًْم٤م ٓ أؾم٤مس ًمف.



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 0-  َة نَّ امَْػََشَ

َ
ٍِ وََشنََّه  (1)َوأ ْه رَُشُِل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َغنَيْ َُ ا يَي َشىَّ ِ اَّلَّ

ٌَّةِ  ْه بِاْْلَ َُ َ ٌَّةِ (2)َوبََشَّ ْه بِاْْلَ ُُ َ ُد ل َُ دَ (3)، نَْش ُِ هْ  (4)، لََعَ َوا َش ُُ َ رَُشُِل اهلِل َصَّلَّ  ل
ٍِ وََشنَّهَ  ُُلُ اْْلَق  (5)اهلُل َغنَيْ ِْ ، (6)، َوكَ بُِ بَْكٍر، َوُعَىُر، َوُعثَْىاُن، وََغِِلٌّ

َ
ْه/ أ َُ ، َو

بُِ ُعبَيَْدَة ْبُي 
َ
، وََشْػٌد، وََشِػيٌْد، َوَعبُْد الرَّْْحَِي ْبُي َغٍِْف، َوأ َبْْيُ َوَطنَْحُة، َوالز 

ةِ  وَّ
ُ
ِذهِ اْْل ََ ِوْْيُ 

َ
َِ أ َُ اِح، َو .(7)اْْلَرَّ ْْجَِػْْيَ

َ
ْه أ ُُ  ، رَِِضَ اهلُل َعٌْ

  

وٟمسقق ومٞمام يكم  ذيمر ومْم٤مئؾ اخلٚمٗم٤مء إرسمٕم٦م ُمـ اًمٕمنمة اعمبنمة سم٤مجلٜم٦م ومٞمام ُم٣م، ُمر  

وومّمٚم٧م يمت٥م احلدي٨م واًمٗمْم٤مئؾ واًمت٤مريخ  إطم٤مدي٨م اًمداًم٦م قمغم ومْم٤مئؾ اًمب٘مٞم٦م ُمٜمٝمؿ،

يمام  يمتب٤م، ٝمؿوأومرد سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم شمرامجٝمؿ وومْم٤مئٚم واًمؽماضمؿ اًمٙمالم قمغم شمراضمؿ ه١مٓء،

قمنمة » ، وذم اًمٚمٖم٦م إردي٦م«اًمري٤مض اًمٜمرضة ذم ُمٜم٤مىم٥م اًمٕمنمة»ٓمؼمي ذم ومٕمؾ حم٥م اًمديـ اًم

 ًمّم٤مطمبف سمِمػم ؾم٤مضمد، وهمػمه.  «ُمبنمة

 فضل شعد بن أيب وقاص ريض اهلل عنه: 

-  :ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م: أرق اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذات ًمٞمٚم٦م، وم٘م٤مل

، شُمـ هذا؟»صقت اًمسالح، ىم٤مل:  إذ ؾمٛمٕمٜم٤مش ًمٞم٧م رضمال ص٤محل٤م ُمـ أصح٤ميب حيرؾمٜمل اًمٚمٞمٚم٦م»

ىم٤مل ؾمٕمد: ي٤م رؾمقل اهلل، ضمئ٧ُم أطمرؾمؽ، ومٜم٤مم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمتك ؾمٛمٕمٜم٤م 

                                                 
( ذم )0 ، ،23 ،22 «وذم ش. ٦موٟمِمٝمد ًمٚمٕمنمة اًمذيـ ؾمامهؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مجلٜم2 « وٟمِمٝمد

واعمثب٧م ُمـ سم٘مٞم٦م اًمٜمسخ. واعمٗمٝمقم واطمد.ش. وٟمح٥م اًمٕمنمة» 3وذم ش. سم٤مجلٜم٦م ًمٚمٕمنمة
. وهق ؾم٤مىمط ُمـ سم٘مٞم٦م اًمٜمسخ.  ،1 ،3 ،33 ،32 ،31 ،32 ،20 ،2، 3أصمبتٜم٤مه ُمـ ش وسمنمهؿ سم٤مجلٜم٦م»( ىمقًمف 3)

واعمثب٧م أصح.
وٓيتٖمػم اعمٕمٜمك. واعمثب٧م ُمـ سم٘مٞم٦م اًمٜمسخ. ش. هلؿ سم٤مجلٜم٦م وؿمٝمد» . وذم 2ؾم٘مط ُمـ ش ٟمِمٝمد هلؿ سم٤مجلٜم٦م»( ىمقًمف 2)
( ذم ) ، ،1 ،2 ،30 ،33 ،3 «واعمثب٧م ُمـ سم٘مٞم٦م اًمٜمسخ. واعمٕمٜمك واطمد.ش. يمام ؿمٝمد
واعمثب٧م ُمـ ش. هلؿ»ىمقًمف  3وؾم٘مط ُمـ ش. قمغم ُم٤م ؿمٝمد هلؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ»ىمقًمف   ،23( ؾم٘مط ُمـ 2)

سم٘مٞم٦م اًمٜمسخ.
. وإطمسـ ُم٤م أصمبتٜم٤مه ُمـ سم٘مٞم٦م اًمٜمسخ.32، 32، 1، 2ؾم٘مط ُمـ ش وىمقًمف احلؼ»ف ( ىمقًم1)
( ذم )3 ، ،2 ، ، ، ،1 ، ،1 ،3 ،33 ،32 ،31 ،32 ،20 ،22 ،22 «واعمثب٧م ش. وهؿ أُمٜم٤مء هذه إُم٦م

ُمـ سم٘مٞم٦م اًمٜمسخ.



َ قيدةَ الع َ شرحَ    3   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (.30. صحٞمح ُمسٚمؿ، رىمؿ:32)صحٞمح اًمبخ٤مري، رىمؿ. شهمٓمٞمٓمف

ؾمٝمر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم٘مدُمف اعمديٜم٦م، ًمٞمٚم٦م، وم٘م٤مل:  وذم صحٞمح ُمسٚمؿ:

ىم٤مًم٧م: ومبٞمٜم٤م ٟمحـ يمذًمؽ ؾمٛمٕمٜم٤م ظمِمخِم٦م ش يب حيرؾمٜمل اًمٚمٞمٚم٦مًمٞم٧م رضمال ص٤محل٤م ُمـ أصح٤م»

ىم٤مل: ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص، وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ش ُمـ هذا؟»ؾمالح، وم٘م٤مل: 

ىم٤مل: وىمع ذم ٟمٗمز ظمقف قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومجئ٧م ش ُم٤م ضم٤مء سمؽ؟»

 (30)صحٞمح ُمسٚمؿ، رىمؿ:م. أطمرؾمف، ومدقم٤م ًمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، صمؿ ٟم٤م

إين ٕول اًمٕمرب رُمك سمسٝمؿ » قمـ ىمٞمس، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ؾمٕمدا ريض اهلل قمٜمف، ي٘مقل: -3

 (231)صحٞمح اًمبخ٤مري، رىمؿ: .شذم ؾمبٞمؾ اهلل

قمـ قمبد اهلل سمـ ؿمداد، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمٚمٞم٤م، ي٘مقل: ُم٤م مجع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  -2

ارم ومداك أيب »ي٘مقل ًمف يقم أطمد:  وؾمٚمؿ، أسمقيف ٕطمد، همػم ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ، وم٢مٟمف ضمٕمؾ

(3. صحٞمح ُمسٚمؿ، رىمؿ:3201)صحٞمح اًمبخ٤مري، رىمؿ:.شوأُمل

مل يٙمـ واًمدا رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم ىمٞمد احلٞم٤مة طملم ىم٤مل ذًمؽ، ومام  إيراد:

 ُمٕمٜمك اًمٗمداء؟وهؾ يّمح ومداء اًمقاًمديـ ًمق ؾمٚمٛمٜم٤م أهنام يم٤مٟم٤م قمغم ىمٞمد احلٞم٤مة؟ 

ومٛمٕمٜم٤مه: أٟم٤م راٍض  يمٜم٤مي٦م قمـ هم٤مي٦م اًمرو٤م قمـ أطمد، «أيب وأُملومداك » ىمقًمف: اجلواب:

 سمؽ يمؾ اًمرو٤م. 

 فضل طلحة ريض اهلل عنه: 

-  :رأي٧م يد ـمٚمح٦م اًمتل وىمك هب٤م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف »قمـ ىمٞمس سمـ أيب طم٤مزم، ىم٤مل

 (23)صحٞمح اًمبخ٤مري، رىمؿ: .شوؾمٚمؿ ىمد ؿمٚم٧م

ٚمٞمف وؾمٚمؿ، ذم سمٕمض شمٚمؽ إي٤مم مل يبؼ ُمع اًمٜمبل صغم اهلل قم»قمـ أيب قمثامن، ىم٤مل:  -3

. 233)صحٞمح اًمبخ٤مري، رىمؿ:ش. اًمتل ىم٤مشمؾ ومٞمٝمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ همػم ـمٚمح٦م، وؾمٕمد

 (3صحٞمح ُمسٚمؿ، رىمؿ:

 فضل الزبر ريض اهلل عنه: 

-   ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل ريض اهلل قمٜمٝمام، ىم٤مل: ٟمدب اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمٜم٤مس- 

وم٤مٟمتدب اًمزسمػم، صمؿ ٟمدب اًمٜم٤مس، وم٤مٟمتدب اًمزسمػم، صمؿ ٟمدب  -قم اخلٜمدق ىم٤مل صدىم٦م: أفمٜمف ي



َ قيدةَ الع َ شرحَ    2   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
٤م»اًمٜم٤مس، وم٤مٟمتدب اًمزسمػم، وم٘م٤مل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: وإن طمقاري  ،إن ًمٙمؾ ٟمبل طمقاريًّ

 ( 32. صحٞمح ُمسٚمؿ، رىمؿ:31)صحٞمح اًمبخ٤مري، رىمؿ: ش.اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام

ُمـ ي٠مت سمٜمل » صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: قمـ قمبد اهلل سمـ اًمزسمػم، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل -3

وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م، ومٚمام رضمٕم٧م مجع زم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أسمقيف ش. ىمرئم٦م ومٞم٠مشمٞمٜمل سمخؼمهؿ

 (.31. صحٞمح ُمسٚمؿ، رىمؿ:230)صحٞمح اًمبخ٤مري، رىمؿ:ش. ومداك أيب وأُمل»وم٘م٤مل: 

 فضل أيب عبودة ريض اهلل عنه: 

-   إن ًمٙمؾ أُم٦م أُمٞمٜم٤م، » قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ىم٤مل: أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، أن رؾمقل اهلل صغم اهللقمـ

 (32. صحٞمح ُمسٚمؿ، رىمؿ:2)صحٞمح اًمبخ٤مري، رىمؿ:ش. وإن أُمٞمٜمٜم٤م أيتٝم٤م إُم٦م أسمق قمبٞمدة سمـ اجلراح

قمـ طمذيٗم٦م ريض اهلل قمٜمف، ىم٤مل: ضم٤مء أهؾ ٟمجران إمم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   -3

٤م طمؼ أُملم، وم٤مؾمتنمف ًمف اًمٜم٤مس  أُمٞمٜمً اًل ٕسمٕمثـ إًمٞمٙمؿ رضم»٤م وم٘م٤مل:  أُمٞمٜمً وم٘م٤مًمقا: اسمٕم٨م ًمٜم٤م رضماًل 

 (330. صحٞمح ُمسٚمؿ، رىمؿ:21)صحٞمح اًمبخ٤مري، رىمؿ: ش. ومبٕم٨م أسم٤م قمبٞمدة سمـ اجلراح

 فضل عبد الرمحن بن عوف ريض اهلل عنه: 

-  ٤م ًمف ُمـ قمثامن سمـ قمٗم٤من سم٠مرسمٕملم أًمػ قمـ أم سمٙمر، أن قمبد اًمرمحـ سمـ قمقف سم٤مع أرًو

وذم ذي احل٤مضم٦م ُمـ اًمٜم٤مس، وذم أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم. ىم٤مل  ،ديٜم٤مر، وم٘مسؿ ذم وم٘مراء سمٜمل زهرة

اعمسقر: ومدظمٚم٧م قمغم قم٤مئِم٦م، سمٜمّمٞمبٝم٤م ُمـ ذًمؽ، وم٘م٤مًم٧م: ُمـ أرؾمؾ هبذا؟ ىمٚم٧م: قمبد اًمرمحـ 

قمٚمٞمٙمـ سمٕمدي إٓ  ـ  ٓ حَيِ »سمـ قمقف، وم٘م٤مًم٧م: إن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: 

صحٞمح اسمـ طمب٤من، . و32023محد، رىمؿ:)ُمسٜمد أش.اًمّم٤مسمرون، ؾم٘مك اهلل اسمـ قمقف ُمـ ؾمٚمسبٞمؾ اجلٜم٦م

 . وهق طمدي٨م صحٞمح(.1222رىمؿ:

 فضل شعود بن زيد ريض اهلل عنه: 

ىم٤مل اسمـ  وؿمٝمد اعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م إٓ سمدرا. ؾمٕمٞمد سمـ زيد ريض اهلل قمٜمف ممـ أؾمٚمؿ ىمديام،

أرؾمؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؾمٕمٞمد سمـ زيد وـمٚمح٦م سمـ قمبداهلل ًمٚمتٕمرف قمغم  طمب٤من:

ومرضب هلام  ومٚمام رضمٕم٤م يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمد ومرغ ُمـ همزوة سمدر، قمػم ىمريش،

 (31ٓسمـ طمب٤من، ص ،)ُمِم٤مهػم قمٚمامء إُمّم٤مرصغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمسٝمٛمٞمٝمام وأضمرمه٤م. 



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
روى اسمـ قمبد اًمؼم قمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل  يم٤من ؾمٕمٞمد سمـ زيد جم٤مب اًمدقمقة،

ُمروان سمـ احلٙمؿ ؾمٕمٞمد سمـ زيد زورا، وم٘م٤مل  زم اعمديٜم٦م:قمٜمٝمام أن أروى سمٜم٧م أويس ؿمٙم٧م إمم وا

 ،شاًمٚمٝمؿ إن يم٤مٟم٧م يم٤مذسم٦م ومال متتٝم٤م طمتك شمٕمٛمل سمٍمه٤م، ودمٕمؾ ىمؼمه٤م ذم سمئر» ؾمٕمٞمد سمـ زيد:

 (1/3؛ أؾمد اًمٖم٤مسم٦م 3/11؛ شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قمس٤ميمر 3/12)آؾمتٞمٕم٤مب ومٕمٛمٞم٧م و وىمٕم٧م ذم سمئره٤م وُم٤مشم٧م.

ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ زيد ريض اهلل قمٜمف:ىم٤مل  سم٤مجلٜم٦م وؾمامه، اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هسمنم  

 ،قمنمة ذم اجلٜم٦م: أسمق سمٙمر ذم اجلٜم٦م، وقمٛمر ذم اجلٜم٦م، وقمثامن»رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

ىم٤مل: ومٕمد ه١مٓء ش. وؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ،وأسمق قمبٞمدة ،وقمبد اًمرمحـ ،وـمٚمح٦م ،واًمزسمػم ،وقمكم

اهلل ي٤م أسم٤م إقمقر ُمـ اًمٕم٤مذ؟ ىم٤مل: ٟمِمدمتقين  اًمتسٕم٦م وؾمٙم٧م قمـ اًمٕم٤مذ، وم٘م٤مل اًم٘مقم: ٟمٜمِمدك

سم٤مهلل، أسمق إقمقر ذم اجلٜم٦م. ىم٤مل اًمؽمُمذي: أسمق إقمقر هق: ؾمٕمٞمد سمـ زيد سمـ قمٛمرو سمـ 

 (وهق طمدي٨م صحٞمح، 12. ؾمٜمـ أيب داود، رىمؿ:21)ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، رىمؿ:ٟمٗمٞمؾ.

أسمق »وؾمٚمؿ:  ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف ىم٤مل قمبد اًمرمحـ سمـ قمقف ريض اهلل قمٜمف:و

سمٙمر ذم اجلٜم٦م، وقمٛمر ذم اجلٜم٦م، وقمثامن ذم اجلٜم٦م، وقمكم ذم اجلٜم٦م، وـمٚمح٦م ذم اجلٜم٦م، واًمزسمػم ذم 

اجلٜم٦م، وقمبد اًمرمحـ سمـ قمقف ذم اجلٜم٦م، وؾمٕمد ذم اجلٜم٦م، وؾمٕمٞمد ذم اجلٜم٦م، وأسمق قمبٞمدة سمـ 

(. وهق طمدي٨م صحٞمح12. ُمسٜمد أمحد، رىمؿ:2)ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، رىمؿ:.شاجلراح ذم اجلٜم٦م

قمالوة قمغم ه١مٓء اًمٕمنمة اعمبنمة سم٤مجلٜم٦م آظمرون ؾمامهؿ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 ُمٜمٝمؿ:  وسمنمهؿ سم٤مجلٜم٦م،

-  .( 2332ي، رىمؿ:)صحٞمح اًمبخ٤مرظمدجي٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م 

 (213ي، رىمؿ:)صحٞمح اًمبخ٤مرىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: وم٤مـمٛم٦م ؾمٞمدة ٟمس٤مء أهؾ اجلٜم٦م. -3

2 ،- ،ؾمٜمـ اًمؽمُمذی، ومٝمام ؾمٞمدا ؿمب٤مب أهؾ اجلٜم٦م. قمٜمٝمام، ريض اهلل احلسـ واحلسلم(

 ، وىم٤مل: طمسـ صحٞمح(211رىمؿ:

، وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم 332، رىمؿ)اعمٕمجؿ إوؾمط ًمٚمٓمؼماينصم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس سمـ ؿمامس ريض اهلل قمٜمف. -2

 : رضم٤مًمف صم٘م٤مت(2/23جمٛمع اًمزوائد 

 (21)صحٞمح اًمبخ٤مري، رىمؿ:قمٙم٤مؿم٦م سمـ حمّمـ إؾمدي ريض اهلل قمٜمف. -1

- .صحٞمح اًمبخ٤مري، رىمؿ:سمالل سمـ رسم٤مح ريض اهلل قمٜمف(2 ) 

 (312)صحٞمح اًمبخ٤مري، رىمؿ:ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ريض اهلل قمٜمف. -1



َ قيدةَ الع َ شرحَ    2   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 : طمسـ همري٥م(ي، وىم٤مل اًمؽمُمذ22ي، رىمؿ:)ؾمٜمـ اًمؽمُمذؾمٚمامن اًمٗم٤مرد ريض اهلل قمٜمف. -2

٦م. وم٤مؿمتٝمرت سمِم٤مرهتؿ سم٤مجلٜم وردت سمِم٤مرة اًمٕمنمة سم٤مجلٜم٦م ذم اعمتـ ذم طمدي٨م واطمد،

 وؾمٛمقا سم٤مًمٕمنمة اعمبنمة. 

ُمٜمٝمؿ طم٤مـم٥م سمـ أيب  وسمنم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕمْمٝمؿ سم٤مجلٜم٦م ًمٗمْمؾ ظم٤مص،

وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، ًمٞمدظمٚمـ سمٚمتٕم٦م، ضم٤مء قمبد ًمف رؾمقَل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، يِمٙمقه، 

 يمذسم٧م ٓ يدظمٚمٝم٤م، وم٢مٟمف ؿمٝمد سمدرا»اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:طم٤مـم٥م اًمٜم٤مر. وم٘م٤مل رؾمقل 

 ، وىم٤مل:طمسـ صحٞمح(211. ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، رىمؿ:322)صحٞمح ُمسٚمؿ، رىمؿ: .شواحلديبٞم٦م

هؿ ُمـ أهؾ اجلٜم٦م. قمـ طمٗمّم٦م، ىم٤مًم٧م: ىم٤مل اًمٜمبل  ا واحلديبٞم٦م:وىم٤مل ومٞمٛمـ ؿمٝمد سمدرً 

إين ٕرضمق أٓ يدظمؾ اًمٜم٤مر أطمد، إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ممـ ؿمٝمد سمدرا، »صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

 ام  يل ىل مل ىكيك مك لك اك ٱُّٱؾمقل اهلل أًمٞمس ىمد ىم٤مل اهلل:، ىم٤مًم٧م: ىمٚم٧م: ي٤م رشواحلديبٞم٦م
مريه/ ) َّ زي ري  ٰى ين ىن نن من زن ُّٱأمل شمسٛمٕمٞمف ي٘مقل:»ىم٤مل:  (١٧مريه/ ) َّ مم

 ، وهقطمدي٨م صحٞمح(31. )ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف، رىمؿ:(١٧

ٓ يدظمؾ اًمٜم٤مر أطمد ممـ سم٤ميع »وقمـ ضم٤مسمر، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

 ، وىم٤مل: طمسـ صحٞمح( 2110. ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، رىمؿ:122داود، رىمؿ: )ؾمٜمـ أيب. شحت٧م اًمِمجرة

 (٧١١اتلِبة/ ) َّ خن حن جن يم ىم ٱُّٱوم٘م٤مل: وأقمٚمـ اهلل شمٕم٤ممم رو٤مه سم٤مًمّمح٤مسم٦م قم٤مُم٦م،

 ؾ اهلل اًمٜم٤مَر ُمـ ريض  قمٜمف. دظِم وٓيُ 

واطمًدا  ٟمِمٝمد سم٤مجلٜم٦م ًمٙمؾ ُمـ سمنمهؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مجلٜم٦م وؾمامهؿ،

ٟمِمٝمد هلؿ سم٤مجلٜم٦م  سمنم مج٤مقمتٝمؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمثؾ أصح٤مب سمدر واحلديبٞم٦م، وأُم٤م ُمـ واطمًدا،

 سم٤مًمّمٗم٦م اجلامقمٞم٦م، وٟمِمٝمد جلٛمٞمع اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ سم٤مجلٜم٦م ًمرو٤م اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ،

 صحب٦م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. و

 

 

 

 

 



َ قيدةَ الع َ شرحَ    1   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
01-  ُِل اهلِل َصَّلَّ اهلل ِْ ْصَحاِب رَُش

َ
َل ِِف أ ِْ ْحَصَي امَْل

َ
ٍِ وََشنََّه  َوَوْي أ َغنَيْ

 ٍِ ْزَواِج
َ
ٍِ (1)َوأ يَّاتِ ؛ َػَلْد بَِرَئ ِوَي اجلَِّفاِق.(2)، وَُذرِّ

  

 برئ من النفاق من ذكر الصحابة وأهل البوت باخلر: 

وسمٜم٤مشمف  ،وأسمٜم٤مئف اًمثالصم٦م ،طم٥م أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وظم٤مص٦ًم أزواضمف

واًمتؼمؤ ُمٜمف دًمٞمؾ قمغم  ،وسمٖمض واطمد ُمٜمٝمؿ امن.وطمٗمٞمداشمف ُمـ قمالُم٦م اإلي ،إرسمع، وأطمٗم٤مده

 اًمٜمٗم٤مق. 

ٕن  ضمٕمؾ اعم١مًمػ رمحف اهلل ذيمر إصح٤مب وإزواج قمالُم٦م قمغم اًمؼماءة ُمـ اًمٜمٗم٤مق؛

 أول ُمـ ـمٕمـ ذم اًمّمح٤مسم٦م وإزواج اعمٓمٝمرات هؿ اعمٜم٤موم٘مقن. 

د قمـ قمبد اعمٚمؽ سمـ قمبد احلٛمٞمد سمـ قمبد احلٛمٞمد سمـ ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران ي٘مقل: ىم٤مل زم أمح

ا ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف ي٤م أسم٤م احلسـ! إذا رأي٧م رضمال يذيمر أطمدً »سمـ طمٜمبؾ: 

. اعمخٚمّمٞم٤مت، ٕيب ـم٤مهر اعمخٚمص 22/301)شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قمس٤ميمرش. وؾمٚمؿ سمسقء وم٤مهتٛمف قمغم اإلؾمالم

 (310(، رىمؿ:222)م:

د ىم٤مل: قمـ اًمٗمْمؾ سمـ زي٤م ذيمر واطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م سم٤مًمسقء قمالُم٦م قمغم ظمب٨م اًمب٤مـمـ،

ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمبد اهلل وؾمئؾ قمـ رضمؾ اٟمت٘مص ُمٕم٤موي٦م وقمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص أي٘م٤مل ًمف راوميض؟ 

إٟمف مل جيؽمئ قمٚمٞمٝمام إٓ وًمف ظمبٞمئ٦م ؾمقء، ُم٤م يٜم٘مص أطمد أطمًدا ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل »ىم٤مل: 

اخلالل، . و اًمسٜم٦م ٕيب سمٙمر سمـ 22/30)شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قمس٤ميمر .شصغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إٓ وًمف داظِمَٚم٦ُم ؾَمقء

 (22/1. واٟمٔمر: اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م 120رىمؿ:

وؾمبؼ سمٞم٤من ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م وُمٜم٤مىمبٝمؿ وصم٘متٝمؿ وقمدهلؿ ذم وقء اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م حت٧م 

.شوُٟمِح٥م  أصح٤مَب اًمٜمبلِّ صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ» ىمقل اعم١مًمػ:
سمٕمد إصح٤مب ُمـ سم٤مب قمٓمػ اخل٤مص قمغم  إزواَج  رمحف اهلل شمٕم٤ممم وذيمر اعم١مًمػ

٢من إزواج اعمٓمٝمرات قمغم ذف صحب٦م ٕضمؾ اًمزوضمٞم٦م ُم٤م ًمٞمس ًمٖمػمهـ ُمـ وم اًمٕم٤مم.

 اًمّمح٤مسمٞم٤مت. 

                                                 

( ذم أيمثر اعمٓمبققم٤مت سمٕمده زي٤مدة )« ٍـْ يُمؾِّ َدَٟمس ٤مِهَراِت ُِم  ٟمجده٤م ذم اعمخٓمقـم٤مت. ومل، شاًمٓم 
ـْ يُمؾِّ ِرضْمسٍ »( ذم أيمثر اعمٓمبققم٤مت سمٕمده زي٤مدة 3) ؾِملَم ُِم ومل ٟمجده٤م ذم اعمخٓمقـم٤مت.، شاعمَُْ٘مد 



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ي٘مدح ذم ذومٝمـ وومْمٚمٝمـ.  واعمراد سم٤مًمٓم٤مهرات: ـم٤مهرات ُمـ يمؾ قمٞم٥م،

 اًمذيـ يبٖمْمقن سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م، قمغم اًمرواومض، رد   رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم ٟمص اعم١مًمػ

سم٤مخلػم ُمـ  ونيذيمر وٓ  اهلل قمٜمٝم٤م،وسمٕمض إزواج اعمٓمٝمرات وظم٤مص٦م أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م ريض

ُمع أن أزواضمف وأوٓده صغم  سمٜم٤مت اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إٓ وم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م،

ىم٤مل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف  ٕهنؿ قم٤مٟمقا ُمت٤مقم٥م اهلجرة اًمِمديدة، اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمٚمٝمؿ هلؿ ومْمؾ؛

ظمرضمف اًمبزار رم ُمسٜمد قم٤مئِم٦م ريض اهلل )أش.هل أومْمؾ سمٜم٤ميت أصٞمب٧م ذم» وؾمٚمؿ ذم زيٜم٥م ريض اهلل قمٜمف:

. وىم٤مل احل٤ميمؿ: صحٞمح قمكم 1121؛ واحل٤ميمؿ ذم اعمستدرك، رىمؿ:3. واًمٓمح٤موي ذم ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر، رىمؿ:22قمٜمٝم٤م، رىمؿ:

 : رضم٤مل  اًمبزار رضم٤مل اًمّمحٞمح(2/32ذط اًمِمٞمخلم. وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد 

. واعمٕمجؿ اًمٙمبػم 3ٕمجؿ إوؾمط ًمٚمٓمؼماين، رىمؿ:)اعم.شزيٜم٥م ظمػم سمٜم٤ميت أصٞمب٧م ذم  » وذم رواي٦م

02)ًمٚمٓمؼماين ، رىمؿ:

يم٤مٟم٧م  ٧مومٚمام ُم٤مشم ومجع سمٕمْمٝمؿ سمٞمٜمٝمام أن زيٜم٥م يم٤مٟم٧م أومْمؾ، ُم٤م داُم٧م قمغم ىمٞمد احلٞم٤مة،

 وم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ظمػمهـ. 

ُم٤مشم٧م سمٜم٤مشمف صغم اهلل  وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: ٤م أظمرى ُمـ اجلٛمع سمٞمٜمٝمام،وذيمر أهؾ اًمٕمٚمؿ وضمقهً 

ؿ يمٚمٝمـ ذم طمٞم٤مشمف إٓ وم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م وقم٤مؿم٧م وم٤مـمٛم٦م سمٕمد ووم٤مشمف صغم اهلل قمٚمٞمف قمٚمٞمف وؾمٚم

مل يٙمـ أوٓد ُمـ سمٜم٤مشمف  وىمٞمؾ: ومٙم٤مٟم٧م ظمػمهـ. وقم٤مٟم٧م ومراىمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، و ؾمٚمؿ،

ووزم احلسـ ظمالوم٦م  احلسـ واحلسلم، ووًمدت وم٤مـمٛم٦م ؾمٞمدي أهؾ اجلٜم٦م: إظمري٤مت،

وصمٛم٦م ومْم٤مئؾ أظمرى اُمت٤مزت هب٤م وم٤مـمٛم٦م  هلل قمٜمف اخلالوم٦م،ووزم زوضمٝم٤م قمكم ريض ا اعمسٚمٛملم،

واعمٕمتٍمُمـ  ؛3/32اًمروض إٟمػ ًمالؾمتزادة ُمٜمف راضمع: قمـ أظمقاهت٤م، ومٙم٤مٟم٧م أومْمؾ.

 . 3/31اعمختٍم ُمـ ُمِمٙمؾ أصم٤مر 

 قداشة أهل البوت: 

 أزواضمف وذري٤مشمف؛ وطمبٝمؿ.  :أي ،أيمد رؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم شمٕمٔمٞمؿ أهؾ سمٞمتف

- وأهُؾ » ؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صمالث ُمرات: أذيمريمؿ اهلل ذم أهؾ سمٞمتل:ىم٤مل ر

ُريُمؿ اهللَ ذم أهؾ سمٞمتل، أذيمريمؿ اهلل ذم أهؾ سمٞمتل، أذيمريمؿ اهلل ذم أهؾ سمٞمتل وم٘م٤مل ًمف ش. سمٞمتل ُأَذيمِّ

)أي: زيد سمـ أرىمؿ( طمّملم: وُمـ أهؾ سمٞمتف؟ ي٤م زيد، أًمٞمس ٟمس٤مؤه ُمـ أهؾ سمٞمتف؟ ىم٤مل: ٟمس٤مؤه 

 (301)صحٞمح ُمسٚمؿ، رىمؿ:ٞمتف. ُمـ أهؾ سم



َ قيدةَ الع َ شرحَ    1   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
واهلل ًم٘مراسم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ » ىم٤مل أسمق سمٙمر اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف:و -3

 (22. صحٞمح ُمسٚمؿ، رىمؿ:022)صحٞمح اًمبخ٤مري، رىمؿ:. شأن أصؾ ُمـ ىمراسمتل أطم٥م إزم  

عم٤م  أطمبقا اهلل» ىم٤مل اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام: ىم٤مل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:و -2

. وىم٤مل: 1ي، رىمؿ:)ؾمٜمـ اًمؽمُمذش. وأطمبقين سمح٥م اهلل، وأطمبقا أهؾ سمٞمتل حلبل ،يٖمذويمؿ ُمـ ٟمٕمٛمف

 وواوم٘مف اًمذهبل( ،، وصححف احل٤ميمؿ1هذا طمدي٨م طمسـ همري٥م. واعمستدرك ًمٚمح٤ميمؿ، رىمؿ:

- و »قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل:و

. 121)صحٞمح اسمـ طمب٤من، رىمؿ: ش.ه، ٓ يبٖمْمٜم٤م أهؾ اًمبٞم٧م رضمؾ إٓ أدظمٚمف اهلل اًمٜم٤مراًمذي ٟمٗمز سمٞمد

 . وىم٤مل: صحٞمح قمغم ذط ُمسٚمؿ. وؾمٙم٧م قمٜمف اًمذهبل(وإؾمٜم٤مده طمسـ. وأظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمستدرك، رىمؿ:

أظمرج احل٤ميمؿ ُمـ ـمريؼ ىمريش سمـ أٟمس، قمـ حمٛمد سمـ قمٛمرو، قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م، قمـ و -2

ىم٤مل ش. ظمػميمؿ ظمػميمؿ ٕهكم ُمـ سمٕمدي»صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: رؾمقل اهلل  أيب هريرة ىم٤مل: ىم٤مل

ىمريش: ومحدصمٜمل حمٛمد سمـ قمٛمرو، قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م سمـ قمبد اًمرمحـ: أن أسم٤مه وص ُٕمٝم٤مت 

صحٞمح قمغم  . وىم٤مل احل٤ميمؿ:2222)اعمستدرك ًمٚمح٤ميمؿ، رىمؿ: اعم١مُمٜملم سمحدي٘م٦م سمٞمٕم٧م سمٕمده سم٠مرسمٕملم أًمػ ديٜم٤مر.

 ذط ُمسٚمؿ. وواوم٘مف اًمذهبل(

ٕهنـ  طم٥م أزواج اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمٚمٝمـ وشمٕمٔمٞمٛمٝمـ ُمـ قمالُم٤مت اإليامن؛

 َّحس جس جخمخ مح جح مج حج ٱُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: ٤م.واطمؽماُمً  أُمٝم٤مت طمرُم٦مً 
 (٦اْلحزاب/ )

 خل حل مكجل لك خك  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ  جغ مع  ُّٱوىم٤مل شمٕم٤ممم:
 (٣٥اْلحزاب/ ) َّ حم جم هل مل

وهلؿ ُمـ اًمٗمْمؾ ًمّمحب٦م  ظم٤مص٦م، وىمد وصػ اهلل شمٕم٤ممم إزواج اعمٓمٝمرات سمٗمْم٤مئؾ

 جه ُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم٤م ًمٞمس ًمٖمػمهـ ُمـ اًمٜمس٤مء اًمّمح٤مسمٞم٤مت.
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه  مه
 ىت نت مت زت رت  يب نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ
 مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث يترث
 (اْلحزاب) َّ  ري ٰى ين ىن نن من رنزن مم ام  يل ىل

يمام يدل قمٚمٞمف ؾمٞم٤مق أي٦م  ٤م،اعمذيمقر ذم أي٦م يِمٛمؾ إزواج اعمٓمٝمرات أيًْم  «ىق يف »

 ىن ٹٱٹٱُّٱ قمغم زوضم٦م إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمسالم، «إهؾ» وأـمٚمؼ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وؾمب٤مىمٝم٤م،
ِد/ ) َّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي  حي جي ىهيه مه جه ين َ١٥) 



َ قيدةَ الع َ شرحَ    2   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 اعمراد سم٠مهؾ اًمبٞم٧م ذم أي٦م زوضم٦م إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمسالم. 

وأُم٤م ؾم٤مئر أومراد اًمبٞم٧م ومٞمدظمٚمقن ومٞمف  ٤م هل اًمزوضم٦م،٧م قمرومً  أهؾ اًمبٞموأول ُمـ يدظمؾ ذم

 ٤م. ٓطم٘مً 

 أفضلوة عائشة وخدجية ريض اهلل عنهام: 

وأومْمٚمٝمـ قم٤مئِم٦م  إزواج اعمٓمٝمرات يمٚمٝمـ يِم٤مريمـ ذم ذف اًمّمحب٦م واًمزوضمٞم٦م،

 وظمدجي٦م ريض اهلل قمٜمٝمـ. 

( 330) قمٜمٝم٤م يور طمٗمٔم٧م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م قمٚمقم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،

 . أطم٤مدي٨م

أي » ؾم٠مًم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ىم٤مل قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اهلل قمٜمف:

 (321. صحٞمح ُمسٚمؿ، رىمؿ:2113)صحٞمح اًمبخ٤مري. شاًمٜم٤مس أطم٥م إًمٞمؽ؟ ىم٤مل: قم٤مئِم٦م

ومْمؾ » وم٘م٤مل: وذيمر اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٟمٗمسف ومْمؾ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م،

 (31. صحٞمح ُمسٚمؿ، رىمؿ:222)صحٞمح اًمبخ٤مري.شاًمثريد قمغم ؾم٤مئر اًمٓمٕم٤مم قم٤مئِم٦م قمغم اًمٜمس٤مء يمٗمْمؾ

٤م؛ سمؾ شمدل ىمّم٦م سمدء اًمقطمل قمغم أهن٤م أول وظمدجي٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أول اًمٜمس٤مء إؾمالُمً 

 ىم٤مل أسمق هريرة ريض اهلل قمٜمف:؛ وسمنمه٤م سم٤مجلٜم٦م ؾمٚم ؿ اهلل شمٕم٤ممم وضمؼميؾ قمٚمٞمٝم٤م، ٤م،اعم١مُمٜملم إيامٟمً 

ُمٕمٝم٤م إٟم٤مٌء   قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل: هذه ظمدجي٦م ىمد أشم٧ْم ضمؼميؾ اًمٜمبل صغم اهلل كأشم»

ه٤م سمبٞم٧ٍم  ْ ٤م وُمٜمل، وسمنمِّ ومٞمف إداٌم، أو ـمٕم٤مٌم أو ذاٌب، وم٢مذا هل أشمتؽ وم٤مىمرأ قمٚمٞمٝم٤م اًمسالَم ُمـ رهبِّ

 (323. صحٞمح ُمسٚمؿ، رىمؿ:2130)صحٞمح اًمبخ٤مري، رىمؿ:ش.ذم اجلٜم٦م ُمـ ىَمَّم٥ٍم ٓ َصَخ٥َم ومٞمف، وٓ َٟمَّم٥َم 

ظمػم ٟمس٤مئٝم٤م ُمريؿ اسمٜم٦م قمٛمران، وظمػم ٟمس٤مئٝم٤م » قل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:وىم٤مل رؾم

 (320. صحٞمح ُمسٚمؿ، رىمؿ:223)صحٞمح اًمبخ٤مري، رىمؿ:ش.ظمدجي٦م

وسمذًم٧م ًمف  ظمدُم٧م ظمدجي٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم سمدء اإلؾمالم،

ت قمٜمف ذم اعمّم٤مئ٥م، ٟمٗمسٝم٤م وُم٤مهل٤م،  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٜمٝم٤م،وأيمثر أوٓد رؾمقل اهلل  وه 

ويذيمره٤م سم٤مخلػم سمٕمد ووم٤مهت٤م. ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م  ويم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ حيبٝم٤م يمثػما،

ُم٤م همرت قمغم ظمدجي٦م،  ُم٤م همرت قمغم أطمد ُمـ ٟمس٤مء اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ريض اهلل قمٜمٝم٤م:

ذسمح اًمِم٤مة صمؿ ي٘مٓمٕمٝم٤م وُم٤م رأيتٝم٤م، وًمٙمـ يم٤من اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يٙمثر ذيمره٤م، ورسمام 



َ قيدةَ الع َ شرحَ    10   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 أقمْم٤مء، صمؿ يبٕمثٝم٤م ذم صدائؼ ظمدجي٦م، ومرسمام ىمٚم٧م ًمف: يم٠مٟمف مل يٙمـ ذم اًمدٟمٞم٤م اُمرأة إٓ ظمدجي٦م،

 (211)صحٞمح اًمبخ٤مري، رىمؿ:ش.إهن٤م يم٤مٟم٧م، ويم٤مٟم٧م، ويم٤من زم ُمٜمٝم٤م وًمد»ومٞم٘مقل: 

 بحديث كرس اإلىاء، واجلواب عنها:  اعساض الروافض عذ عائشة

ويم٤مٟم٧م  غم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم سمٞم٧م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م،يم٤من رؾمقل اهلل ص إيراد:

٤م، ىم٤مًم٧م: ومسب٘متٜمل طمٗمّم٦م، وم٘مٚم٧م ـمٕم٤مُمً  ريض اهلل قمٜمٝم٤م وصٜمٕم٧م ًمف طمٗمّم٦م ٤م،صٜمٕم٧م ًمف ـمٕم٤مُمً 

ًمٚمج٤مري٦م: اٟمٓمٚم٘مل وم٠ميمٗمئل ىمّمٕمتٝم٤م، ومٚمح٘متٝم٤م، وىمد مه٧م أن شمْمع سملم يدي رؾمقل اهلل صغم اهلل 

ٕمٝم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وُم٤م قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وم٠ميمٗم٠مهت٤م وم٤مٟمٙمنت اًم٘مّمٕم٦م، ىم٤مًم٧م: ومجٛم

٤م ُمٙم٤من ظمذوا فمرومً » ع، وم٠ميمٚمقا، صمؿ سمٕم٨م سم٘مّمٕمتل إمم طمٗمّم٦م، وم٘م٤مل:ٓمَ ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٓمٕم٤مم قمغم اًمٜم  

 ، سم٤مب احلٙمؿ ومٞمٛمـ يمن ؿمٞمًئ٤م(3222)ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف، رىمؿ:رواه٤م يمت٥م احلدي٨م. .«فمرومٙمؿ

ٛمقهن٤م سمسقء ويتٝم يرى اًمرواومض هذه اًم٘مّم٦م صمٚمٛم٦م ذم ظمٚمؼ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م،

 اخلٚمؼ.

 اجلواب: 

-  رىمؿ: «صحٞمحف»رواه اًمبخ٤مري ذم(31،)سم٤مب إذا يمن ىمّمٕم٦م أو ؿمٞمئ٤م ًمٖمػمه ، 

وروى اسمـ ُم٤مضمف  .«إطمدى أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم» وإٟمام ذيمر ومل يرد ومٞمف اؾمؿ ُمـ يمنت اًم٘مّمٕم٦م،

 . جمٝمقل ٤م ٟمس٥م اًمٙمن إمم قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م، وذم إؾمٜم٤مده رضمؾ ُمـ سمٜمل ؾُمقاءةطمديثً 

٤م أٟمف ومٕمؾ يثػم اإِلؿمٙم٤مل وإن يم٤من ُمـ ومٕمؾ زوضم٦م ُمـ أزواج اًمٜمبل صغم ويرد قمٚمٞمف صم٤مٟمٞمً 

 اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ همػم قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م. 

وقمٗم٤م  ومل ي٘مؾ ؿمٞمئ٤م، اعمرؾمٚملم وإُم٤مم اًمٜمبٞملم رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم، وىمع ذًمؽ سملم يدي ؾمٞمد -3

 وؾمٚمؿ ٕضمؾ هذه اًم٘مّم٦م.ومام ًمألُم٦م أن شمٓمٕمـ ذم أزواج اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف  قمٛمـ يمنت،

وهؾ أطمد أقمٚمؿ سم٠مطمٙم٤مم اًمنمع وأهاره ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ؟وهق أهمػم ظمٚمؼ 

 اهلل شمٕم٤ممم.  

ويم٤مٟم٧م أزواضمف حيببٜمف يمثػما،  يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ حمبًب٤م إمم اًمٜم٤مس، -2

ؾمٚم٧م إطمدى زوضم٤مشمف ومٚمام أر وي٘مدُمـ ًمف ُم٤م شمقومر ذم اًمبٞم٧م ُمـ اًمٓمٕم٤مم، ويٜمتٔمرن ٟمقسمتٝمـ،

ومحٚمٝم٤م احل٥م اًمِمديد قمغم إزاًم٦م  ٤م وهق قمغم اًمٓمٕم٤مم، اقمتؼمشمف إظمرى شمدظمال ذم طم٘مٝم٤م،ـمٕم٤مُمً 



َ قيدةَ الع َ شرحَ    1   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
صمؿ يدظمؾ قمٚمٞمف  ٤م ًمْمٞمػ ظم٤مص،وذًمؽ ُمثؾ أن يٕمد أطمد ـمٕم٤مُمً  شمدظمؾ اًمزوضم٦م إظمرى سمٞمده٤م،

 وم٢من اعمْمٞمػ ي٘مٚمؼ قمٚمٞمف.  ،ويب٘مك ُم٤م ىمدُمف اعمْمٞمػ ًمف ٤م،أضمٜمبل وي٘مدم ًمف ـمٕم٤مُمً 

احل٥م اًمِمديد ًمدقمقة اًمتقطمٞمد ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم قمغم أن ي٠مظمذ سمٚمحٞم٦م أظمٞمف أو يمام محؾ 

 ٤م ًمف قمغم ضورة ُمٜمع اًم٘مقم سمِمدة قمام وىمٕمقا ومٞمف.ه٤مرون قمٚمٞمف اًمسالم شمٜمبٞمٝمً 

هلل أؿمد ومرطم٤م سمتقسم٦م قمبده طملم يتقب إًمٞمف، ُمـ أطمديمؿ يم٤من قمغم راطمٚمتف » وذم احلدي٨م:

٠ميس ُمٜمٝم٤م، وم٠مشمك ؿمجرة، وم٤موٓمجع ذم سم٠مرض ومالة، وم٤مٟمٗمٚمت٧م ُمٜمف وقمٚمٞمٝم٤م ـمٕم٤مُمف وذاسمف، وم

صمؿ ىم٤مل  ُمـ راطمٚمتف، ومبٞمٜم٤م هق يمذًمؽ إذا هق هب٤م، ىم٤مئٛم٦م قمٜمده، وم٠مظمذ سمخٓم٤مُمٝم٤م، َس يِ فمٚمٝم٤م، ىمد أَ 

ومّمدرت هذه اًمٙمٚمامت  (3)صحٞمح ُمسٚمؿ، رىمؿ: .«ُمـ ؿمدة اًمٗمرح: اًمٚمٝمؿ أٟم٧م قمبدي وأٟم٤م رسمؽ

  ُمٜمف ُمـ ؿمدة اًمٗمرح.

   وؾمٚمؿ مل يٜمٙمر قمغم ومٕمٚمٝم٤م ًمِمدة احل٥م.وىِمس قمٚمٞمف ُم٤م هٜم٤م أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف 

وقمدوٟم٤م قمغم  أًمسٜم٤م قمغم احلؼ،وىم٤مل قمٛمر ريض اهلل قمٜمف حلرارة إيامٟمف ذم صٚمح احلديبٞم٦م:

واًمّمٚمح  (32ح اًمبخ٤مري، رىمؿ:ٞم)صح ا؟إذً  ٟمٕمٓمل اًمدٟمٞم٦م ذم ديٜمٜم٤مىمٚم٧م: ومٚمؿ  ،شسمغم»ىم٤مل: ؟!اًمب٤مـمؾ

  ؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.ومل يٕمٜمِّٗمف اًمر ومتح سم٤مسًم٤م إمم اًمٗمتقطم٤مت ذم واىمع إُمر.

ػ سملم يدي اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف ومحٚم٧م طمرارة إيامن قمٛمر ريض اهلل قمٜمف قمغم أن ي٘م

ويٛمٜمع  ؾمٚمؿ طملم ىم٤مم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم ضمٜم٤مزة قمبد اهلل سمـ أيب سمـ ؾمٚمقل،و

طمب٤من،  )صحٞمح اسمـ ويذيمره سمخب٤مئ٨م أقمامًمف. اًمرؾمقَل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ اًمّمالة قمٚمٞمف،

صمؿ ٟمزل  ٕٟمف صدر قمـ اًم٘مقة اإليامٟمٞم٦م، ؛ومل يٕمٜمٗمف اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؛(21رىمؿ:

 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمام واوم٘مف. 

 وُم٤م أيمثر إُمثٚم٦م ذم إطم٤مدي٨م قمغم ذًمؽ. 

 وزفافها: ،عند زواجها كشف االعساضات عذ عمر عائشة

ي٤مم إظمػمة ؾمقق اعمب٤مطمث٦م ذ إأىم٤مم سمٕمض اعمتٜمقريـ وسمٕمض اًمٕمٚمامء ُمـ همػم وقمل ُمٜم

وشمٗمٞمد قمدة أطم٤مدي٨م صحٞمح٦م أن قمٛمره٤م يم٤من قمٜمد  اجلدال طمقل قمٛمر قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م،و

وهذه اًم٘مّم٦م اًمّمحٞمح٦م ٓيٙم٤مد هيْمٛمٝم٤م  وقمٜمد زوم٤مومٝم٤م شمسع ؾمٜمقات. ٟمٙم٤مطمٝم٤م ؾم٧م ؾمٜمقات،

 وومٞمام ٟمقرد سم٤مظمتّم٤مر ؿمديدٍ  ومٞمذهبقن ذم شم٠مويٚمٝم٤م وذطمٝم٤م ُمذاه٥م ؿمتك، اعمتٜمقرون،
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 وقمٜمد اًمزوم٤مف شمسع ؾمٜمقات، ٨َم اًمتل شمٗمٞمد أن قمٛمره٤م قمٜمد اًمزواج يم٤من ؾم٧م ؾمٜمقات،إطم٤مدي

 صمؿ ٟمتٕمرض ًمقاطمد ُمـ أهؿ اقمؽماو٤مت اعمٕمؽمولم واجلقاب قمٜمف:

أن اًمٜمبل صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ شمزوضمٝم٤م وهل سمٜم٧م ؾم٧م ؾمٜملم، وأدظمٚم٧م  ٦مقمـ قم٤مئِم

صحٞمح ُمسٚمؿ، ؛ 222)صحٞمح اًمبخ٤مري، رىمؿ:  وُمٙمث٧م قمٜمده شمسع ؾمٜملم. قمٚمٞمف وهل سمٜم٧م شمسع ؾمٜملم،

 (. 222اًمسٜمـ اًمٙمؼمی ًمٚمٜمس٤مئل، رىمؿ:؛ 11ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف، رىمؿ: ؛ 222رىمؿ:

واعمٕمجؿ إوؾمط، واًمسٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمبٞمٝم٘مل، وؾمٜمـ  ٤م ذم ُمسٜمد أيب يٕمغم،ورواه أيًْم 

 وُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمب٦م وهمػمه٤م.  وُمسٜمد احلٛمٞمدي، ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر،

وأدظمٚم٧م  شمزوضمٝم٤م وهل سمٜم٧م ؾم٧م ؾمٜمقات، وُمـ اعم١ميمد أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 وُمٙمث٧م قمٜمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ شمسع ؾمٜمقات. قمٚمٞمف وهل سمٜم٧م شمسع ؾمٜمقات،

 احل٤مصؾ أهن٤م يم٤مٟم٧م سمٜم٧م ؾم٧م ؾمٜمقات، وأدظمٚم٧م قمٚمٞمف وهل سمٜم٧م شمسع ؾمٜمقات.و

 وي٠مسمك اًمٕم٘مؾ أن دم٤مُمع اسمٜم٦م شمسع ؾمٜمقات.  يٕمتؼم اعمتٜمقرون هذه اًمرواي٦م ُمٕم٤مرو٦ًم ًمٚمٕم٘مؾ،

أو إدظم٤مهل٤م قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل  ،اب قمٜمف أن هذه اًمرواي٦م شمتحدث قمـ زوم٤مومٝم٤مواجلق

ٓ اجلامع، وسمام أن سمٞم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من ضم٤مُمٕم٦م ديٜمٞم٦م ًمٜمس٤مء  قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،

ومٙم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم طم٤مضم٦م إمم سمٜم٧م ذيمٞم٦م ومٓمٜم٦م طم٤مضة ممت٤مزة  إُم٦م،

 ٓٛمع سملم هذه اًمّمٗم٤مت قمغم اًمٙمامل، وويم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م دم سم٤محلٗمظ وآؾمتحْم٤مر.

ومتزوضمٝم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ودظمؾ قمٚمٞمٝم٤م و هل  يتح٘مؼ احلْمقر إٓ سم٤مًمٜمٙم٤مح،

ًمتستٛمر  ومٙم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يقد اًمب٘م٤مء ُمع قم٤مئِم٦م أيمثر وم٠ميمثر، صٖمػمة،

 ريض اهلل قمٜمٝم٤م ٟمقسمتٝم٤م ًمٕم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م.  وًمذا وهب٧م ؾمقدة اإلوم٤مدة وآؾمتٗم٤مدة،

ومتٜمك رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن يٛمٙم٨م قمٜمد قم٤مئِم٦م وهق ذم ُمروف اًمذي ُم٤مت 

وىمد طم٘م٘م٧م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م هدف زواج  طمتك شمقذم ذم سمٞم٧م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م، ومٞمف،

رووا أيمثر ُمـ أًمػ طمدي٨م  وم٤معمٙمثرون ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٜمٝم٤م،

 راسمٕمتٝمؿ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م، وهؿ: ؾمبٕم٦م،

. ( 22أسمق هريرة ريض اهلل قمٜمف.) 

(.3120) ريض اهلل قمٜمف و سمـ اًمٕم٤مصسمـ قمٛمرقمبد اهلل  .3
(.3311أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف ) .2
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. ( 33قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م0.)
(،110)ام سمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمقمبد اهلل  .2
(.20) ريض اهلل قمٜمف سمـ قمبد اهلل ضم٤مسمر .1
. (أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف0.)

مل ٟمٕمثر قمغم رواي٦م شمٗمٞمد إشمٞم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م اًمٚمٞمٚم٦م اًمتل 

أهن٤م فمٚم٧م أُمٞمٜم٦م قمغم قمٚمقم رؾمقل اهلل صغم اهلل ٟمٕمؿ، صمب٧م  زوم٧م ومٞمٝم٤م إًمٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

 يض اهلل قمٜمٝمؿ يرضمٕمقن إًمٞمٝم٤م إذا طَمَزهَبؿ أُمٌر. ويم٤من اًمّمح٤مسم٦م ر قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،

ًمٞمٙمـ اعمٕمؽموقن قمغم قمٚمٍؿ سمٜمٙمت٦م، هل أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هدى ًمألُم٦م 

وُمٕمٔمؿ  .(٧٧اْلحزاب/ ) َّ  حك  جك مق حق مف خف حف جف ٹٱٹٱُّٱ:يمٚمٝم٤م،وأؾمقة طمسٜم٦م هلؿ مجٞمٕم٤م

وهذا ُم٤م  غم ىمقل اعمٕمؽمولم،٤م قموذات ؾمبٕم٦م قمنم قم٤مُمً  أومراد إُم٦م يتزوضمقن اًمب٤مًمٖم٦م ُمـ اًمٜمس٤مء،

واشمبٕمف اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم مجٞمع ٟمس٤مئف طم٤مؿم٤م قم٤مئِم٦م ريض اهلل  شمٕمقده قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس.

 قمٜمٝمـ، وىمد مجع يم٤مشم٥م هذه اًمسٓمقر ؿمٝمػمات أزواج اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ىمقًمف:

-ز قم٤مئِم٦م. -ع ظمدجي٦م.-خ. أم ؾمٚمٛم٦م -أ، أم طمبٞمب٦م -صٗمٞم٦م. ا -صش.ص٤مح أخ قمز ضمسؿ)

 ريض اهلل قمٜمٝمـ. ُمٞمٛمقٟم٦م-م ؾمقدة.–س  زيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش، زيٜم٥م سمٜم٧م ظمزيٛم٦م.ج: ضمقيري٦م.

سمؾ صمٞمب٤مت، قمدا قم٤مئِم٦م ريض اهلل  ٤مت؛مل يتزوج اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إٓ اًمب٤مًمٖم

ًمٞمٙمقن أؾمقة ًمٗمئ٦م ىمٚمٞمٚم٦م ُمـ  وشمزوج قم٤مئِم٦م وطمده٤م وهل صٖمػمة، قمٜمٝم٤م، وسمف أظمذ ُمٕمٔمؿ إُم٦م،

٤م ومٞمتؿ زواضمٝم٤م طمٗم٤مفمً  قمروٝم٤م إذا مل شمتزوج،وخي٤مف قمغم  إُم٦م اًمّمٖمػمة، وم٢مهن٤م ىمد شمب٘مك ذم إُم٦م.

 ا ُمٜمٝمؿ.تخٚمص سمتزوجيٝم٤م واطمدً توم ورسمام يرهم٥م ذم ٟمٙم٤مح اًمبٜم٧م اجلٛمٞمٚم٦م أيمثُر ُمـ واطمد، قمٚمٞمٝم٤م،

 مخ  جخ مح ٱُّٱوم٘م٤مل: وقمٚمٞمف أومرد اًم٘مرآن اًمٙمريؿ زواج همػم اًمب٤مًمٖم٦م ُمـ اًمبٜم٤مت سم٤مًمذيمر،
 (٤/ امطالق) َّمض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس جس

(قمغم اًمب٤مًمٖم٦م مض خض حض ومحؾ ىمقًمف:) ىم٤مل اعمٗمنون: هـ همػم اًمب٤مًمٖم٦م ُمـ اًمبٜم٤مت.

ومٞمّمدق قمغم ه١مٓء وقمغم  ٤م ُمـ قمٛمره٤م ُمبٕم٨م قمج٥م وطمػمة.ؾمبٕم٦م قمنم أو صمامٟمٞم٦م قمنم قم٤مُمً 

 همػم اًمب٤مًمٖم٤مت ُمـ اًمبٜم٤مت.

 َّخف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض  ٹٱٹٱُّٱٱإيراد:
 (٦امنصاء/ )
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 وًمٞمس ُم٤م ىمبٚمف ؾمـ اًمٜمٙم٤مح. قغ ؾمـ اًمٜمٙم٤مح،ًمبٚمقغ، ومٕمٚمؿ أن اًمبٚما اعمراد ذم أي٦م سم٤مًمٜمٙم٤مح:

وىمٗمز ىمٓمرة  ٕن ًمذة اًمٜمٙم٤مح شم٘مؽمن سم٤مًمبٚمقغ، إٟمام أـمٚمؼ اًمٜمٙم٤مح قمغم اًمبٚمقغ، اجلواب:

ودًم٧م أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمغم أن  ومدًم٧م أي٦م إومم قمغم أٟمف جيقز ٟمٙم٤مح اًمب٤مًمٖم٦م، اًمٜمٓمٗم٦م شمٙمٛمؾ اًمٚمذة،

 . ًمذة اًمٜمٙم٤مح وصمٛمراشمف شمتح٘مؼ سم٤مًمبٚمقغ

وهل سمٜم٧م شمسع ؾمٜمقات.  -ٓ اجلامع–طم٤مصؾ اجلقاب أٟمف ورد ذيمر اًمزوم٤مف واخلٚمقة 

اًمزوم٤مف واخلٚمقة، وًمٞمس ومٞمف ذيمر اجلامع، و يمام  «قمٚمٞمف ٧ْم ٚمَ ظِم دْ أُ » اعمراد سم٘مقل قم٤مئِم٦م ذم احلدي٨م:و

 ٤م ومٞمام ٟمٕمٚمؿ. مل شمذيمر اًمرواي٤مت همسؾ اجلٜم٤مسم٦م أيًْم 

)شم٤مريخ سمٖمداد وهل سمٜم٧م شمسع ؾمٜمقات.اعمٜمذر وزوم٧م إًمٞمف  ٧مشمزوج هِم٤مم سمـ قمروة وم٤مـمٛم٦م سمٜم

/33 ).ضم٧م سمٜم٧ٌم عمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف سمٕمبد اهلل سمـ قم٤مُمر وهل سمٜم٧م شمسع ؾمٜمقات )شم٤مريخ و ُزوِّ

 (0/1دُمِمؼ ٓسمـ قمس٤ميمر

ومام أيمثر ٟمٔم٤مئره ذم ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم اعمؽماُمل  وًمق ؾمٚمٛمٜم٤م اجلامع وهل سمٜم٧م شمسع ؾمٜمقات،

ؾمٜمقات قمنم أصبح٧م سمٜم٧م ذات شمسع  بسقط:ىم٤مل ؿمٛمس إئٛم٦م اًمنظمز ذم اعم إـمراف،

 (/3)اعمبسقط ضمدًة ذم قمٍمٟم٤م.

صمؿ  ٤م،سمٜمتً  -وهل٤م شمسع ؾمٜمقات-وًمدت سمٜم٧ٌم  ٤م ضمدًة،قم٤مُمً  1وأصبح٧م سمٜم٧م ذات 

 (11)ؾمٜمـ دار ىمٓمٜمل، رىمؿ:٤م.ووًمدت سمٜمتً  شمزوضم٧م سمٜمتٝم٤م وهل ذات شمسع ؾمٜمقات،

 (2/3)ومتح اًمب٤مري ٤م.قم٤مُمً  3وهل ذات  ٤م أصبح٧م ضمدةً ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل: رأي٧م سمٜمتً  

 اعساض ثاٍن: 

قمـ  هِم٤ممويٕمؽمض اعمٕمؽموقن صم٤مٟمًٞم٤م سم٠من راوي قُمٛمِر قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م هذا هق 

، وُم٤م روي قمـ هِم٤مم ذم اًمٕمٝمد اعمدين صحٞمح، وُم٤م روي قمٜمف ذم اًمٕمٝمد اًمٕمراىمل همػم قمروة

 وشمٖمػم طمٗمٔمف ذم اًمٕمراق.  صحٞمح، وم٘مد اظمتٚمط،

وضم٤مسمر سمـ  إؾمقد، -قمالوة قمغم قمروة–ذه رواه٤م اقمٚمؿ أن رواي٦م قم٤مئِم٦م ه اجلواب:

زيد، واًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد، وحيٞمك سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ طم٤مـم٥م، واسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م، وأسمقؾمٚمٛم٦م سمـ 

 قمبد اًمرمحـ. 

قمبد اهلل سمـ قمروة، وُمسٚمؿ سمـ ؿمٝم٤مب اًمزهري،  -قمالوة قمغم هِم٤مم- صمؿ روى قمـ قمروة

 وأسمق اًمزٟم٤مد. 
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سمـ زيمري٤م، وقمبدة، وقمبد اًمرمحـ، وقمكم سمـ صمؿ روى قمـ هِم٤مم أسمق أؾم٤مُم٦م، وإؾمامقمٞمؾ 

ووهٞم٥م سمـ ظم٤مًمد، وويمٞمع، وأسمق ُمٕم٤موي٦م، ومح٤مد  وؾمٗمٞم٤من، وقمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ حيٞمك، ُمسٝمر،

 سمـ زيد. 

ًمقؾمٚمٛمٜم٤م أٟمف  ٤م اظمتٚمط ذم اًمٕمٝمد اًمٕمراىمل يمٚمف أو ذم آظمره،وسمٖمض اًمٜمٔمر قمـ أن هِم٤مُمً  

 ومٚمف رواة آظمرون، ٤م وطمده،هِم٤مُمً وم٢من اًمراوي قمـ قمروة ًمٞمس  اظمتٚمط ذم اًمٕمٝمد اًمٕمراىمل يمٚمف،

وأسمق اًمزٟم٤مد، وقمبد اًمرمحـ سمـ قمبد  وم٤مًمزهري ُمدين، ٤م،وروى قمـ هِم٤مم اًمرواة اعمدٟمٞمقن أيًْم 

ومل يٙمـ اًمرواة  وصمالصمٝمؿ يروون قمـ هِم٤مم. اهلل، وقمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ حيٞمك ُمدٟمٞمقن.

ؿ، وأؾم٤مٟمٞمد اًمٙمقومٞمقن ُمٜمحٍميـ ذم اًمٙمقوم٦م؛ سمؾ يم٤مٟمقا يرطمٚمقن إمم احلج٤مز وي٠مظمذون اًمٕمٚم

  ُم٤م يكم: -همػم قمروة–اًمرواة قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م 

 

 قم٤مئِم٦م

 

.أسمقؾمٚمٛم٦م سمـ قمبد اًمرمحـ2   ،إؾمقد.3            ،أسمققمبٞمدة.،  اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد1  ،.قمروة2  ،.ضم٤مسمر سمـ زيد.  

نسائي(ََََََََََََََ)أمحد وابن أيب شيبة(َََيف الكبري( )الطرباين ََ)الطرباين وأمحد(َََ)البخاري ومسلم(َََََ)الربيع يف مسنده(َََََََََََََََََََََََََََََََ)ال
 

قمبد اعمٚمؽ سمـ قمٛمػم.2   اسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م.1    .حيٞمك سمـ قمبد اًمرمحـ  

َ()الطرباین یف الکبري  ََََََ(َََََََراهويه)إسحاق بن         َََ)أبو يعیل (             ََََََََََََََََََََ
 

.ة٤مم سمـ قمروهِم-2  ،  اًمزهري اعمدين ؿمٝم٤مباسمـ -3   ،اعمدٟمی  أسمق اًمزٟم٤مد قمبد اهلل ،    -سمـ قمروةقمبد اهلل    

َ) العجیل یف الثقات(                      ََََََََََ(َ)البخاری ومسلم   َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ)مسلم(  ََََََََََََََََََََََََََََ)الطرباین یف األوسط ( ،               ََََََََََََ
 

- ةقمبد-2إؾمامقمٞمؾ،       -3    ،   ٤مُم٦مأسمق أؾم    ،-       ،ؾمٗمٞم٤من،  -1قمٚمی سمـ ُمسٝمر،     -2قمبد اًمرمحـ 

َ)البخاری ومسلم(      َََََََََ)ابن ماجه(            ََََََََََََََََََََََ)الطرباین یف الکبري(      َََ)مسلم( ََََََ)سعيد بن منصور(        َََ)البخاری ومسلم( 
 

- ويمٞمع،      -2سمـ ظم٤مًمد،     وهٞم٥م  -1   اعمدٟمی،  قمبداهلل سمـ حمٛمد0- أسمق ُمٕم٤موي٦م     ،-  مح٤مد سمـ زيد 

نسائی(             ََََََََََ)إسحاق بن راهويه(            َََََََََََََََ)البخاری(،             َََََََ)الطرباین یف الکبري واألوسط(                           َ، أبو عوانة( )الطرباين  َََََ)ال
 

اقمؽمو٤مت أظمرى قمغم زوم٤مف قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م وهل سمٜم٧م  عمٕمؽموقنواقمؽمض ا



َ قيدةَ الع َ شرحَ    11   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
شمسع ؾمٜمقات، وأضم٤مب قمٜمٝم٤م قمٚمامؤٟم٤م إضم٤مسم٦م ؿم٤مومٞم٦م،أقمروٜم٤م قمـ سم٘مٞم٦م آقمؽماو٤مت واإلضم٤مسم٤مت 

 ٤م جل٤مٟم٥م آظمتّم٤مر. ًمزوُمً 

 وممـ أقمرض قمـ اًمرواي٤مت اًمّمحٞمح٦م ذم هذا اًمب٤مب احلٙمٞمؿ ٟمٞم٤مز أمحد اًمذي أًمػ يمت٤مب

 ،«حت٘مٞمؼ  قمٛمر قم٤مئِم٦م» ٤م يمت٤مبوأقمد طمبٞم٥م اًمرمحـ اًمٙم٤مٟمدهٚمقي أيًْم  ،«حت٘مٞمؼ قمٛمر قم٤مئِم٦م»
وأورد آقمؽماو٤مت واجلقاب  وَُمث َؾ اًمِمٞمخ ؾمٞمد ؾمٚمٞمامن اًمٜمدوي رمحف اهلل ُمذه٥م اجلٛمٝمقر،

( 1وأقمد اًمِمٞمخ فمٗمر اًم٘م٤مدري يمتٞمب٤م ذم )، «ؾمػمة قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م» ٝم٤م ذم هن٤مي٦م يمت٤مسمفقمٜم

اقمؽماو٤مت طمبٞم٥م اًمرمحـ  رد   و ،«زواج قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م وزوم٤مومٝم٤م» صٗمح٦م سم٤مؾمؿ

 اًمٙم٤مٟمدهٚمقي. وإٟمام يمتبٜم٤م هذه اًمسٓمقر ًمٚمٗم٧م اٟمتب٤مه اًم٘مراء ُمـ أهؾ احلؼ إمم هذه اعمس٠مًم٦م. 

 


02-  َِل اْْلَْْيِ وَُغنَى َْ َ

ْه ِوَي أ َُ ، َواتلَّابِِػْْيَ َوَوْي َبْػَد ابِِلْْيَ نَِف ِوَي الصَّ اُء الصَّ
ثَرِ 

َ
ٍِ َواجلََّظرِ (1)َواْْل ِل امِْفْل َْ َ

ْه -، َوأ َُ ، ََل يُْذَكُرْوَن إَِلَّ بِاْْلَِىيِْل، َوَوْي َذَكَر
ِْءٍ  ِبيِْل. (2)بُِص َِ لََعَ َغْْيِ الصَّ ُُ   َػ
 

 السوي من ذكر علامء السلف بالسوء:  رصاط  قد تنكب ال

واًمٗم٘مٝم٤مء، ومحٚم٦م اًمنميٕم٦م سم٤مخلػم ُمـ ؾمٜم٦م  ،واعمحدصملم ،ذيمُر اًمسٚمػ اًمّم٤مًمح ُمـ اًمٕمٚمامء

وشمٕمٔمٞمٛمٝمؿ ُمـ اطمؽمام اًمديـ اإلؾمالُمل؛ وم٢مهنؿ ورصم٦م إٟمبٞم٤مء،  ،ٝمؿواطمؽماُمُ  أهؾ اإليامن،

ظمػم اًمٜم٤مس ىمرين، » ؿ سم٤مخلػم هلؿ:وىمد ؿمٝمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚم وُمبٚمٖمقن اًمديـ إًمٞمٜم٤م.

  (3123)صحٞمح اًمبخ٤مري، رىمؿ:.شصمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ، صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ

وُمـ ذم  ،وإن اًمٕم٤ممل ًمٞمستٖمٗمر ًمف ُمـ ذم اًمساموات»...بل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: وىم٤مل اًمٜم

إرض طمتك احلٞمت٤من ذم اعم٤مء، وومْمؾ اًمٕم٤ممل قمغم اًمٕم٤مسمد، يمٗمْمؾ اًم٘مٛمر قمغم ؾم٤مئر اًمٙمقايم٥م، إن 

                                                 
( أصمبتٜم٤مه ُمـ )1، 2 ،0 ، ،3 ،2 ،2 ،3 ،31 ،23 ،22 وذم . ،3 ، ، ،1 ،2 ،2 ، ، ،1 ،33 ،

3 ،32 ،31 ،3 ،32 ،20 ،2 ،2 ،22 «وذم ش. اًمسٚمػ واًمت٤مسمٕملم...» 22، 2وذم ش حللم واًمت٤مسمٕملم...اًمّم٤م 
اًمّمح٤مسم٦م » 32وذم ش. ُمـ اًمس٤مسم٘ملم وُمـ سمٕمدهؿ...» 1وذم ش. وقمٚمامؤٟم٤م ُمـ اًمسٚمػ اًمّم٤محللم واًمت٤مسمٕملم...»

واعمٗمٝمقم واطمد.ش. ُمـ اًمّم٤محللم وإئٛم٦م اًمت٤مسمٕملم» 21وذم ش. واًمت٤مسمٕملم...
٦م اًمٜمسخ. واعمٕمٜمك ؾمقاء.واعمثب٧م ُمـ سم٘مٞمش. سمنَِمر » 3( ذم 3)



َ قيدةَ الع َ شرحَ    1   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
إٟمام ورصمقا اًمٕمٚمؿ، ومٛمـ أظمذ سمف  ،ًمٕمٚمامء ورصم٦م إٟمبٞم٤مء، إن إٟمبٞم٤مء مل يقرصمقا ديٜم٤مرا وٓ درمه٤ما

. صحٞمح اسمـ طمب٤من، 332. ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف، رىمؿ:21. ؾمٜمـ أيب داود، 3113)ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، رىمؿ: ش.أظمذ سمحظ واومر

 . وهق طمدي٨م طمسـ ًمٖمػمه(11رىمؿ:

 ىل مل خل ُّٱوم٘م٤مل: ـ ؾمب٘مٜم٤م ُمـ اعم١مُمٜملم،وآؾمتٖمٗم٤مر عمورهمبٜم٤م اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمدقم٤مء 
 يه ىه مه جه  ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل
 (٧١اْلَش/ ) َّ خي حي جي

ومٞمج٥م قمٚمٞمٜم٤م اشمب٤مقمٝمؿ وذيمرهؿ سم٤مخلػم. واًمٓم٤مقمـ ومٞمٝمؿ وذايمُرهؿ سم٤مًمسقء ُمٜمحرف قمـ 

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: وًمف وقمٞمد ؿمديد. ـمريؼ أهؾ اإليامن،
 (٧٧٣امنصاء/ ) َّ مت  زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ

وأومرد سمٕمْمٝمؿ ومْم٤مئؾ أهؾ اًمٕمٚمؿ  ذيمرت آي٤مت وأطم٤مدي٨م قمديدة ومْمؾ أهؾ اًمٕمٚمؿ،

 سمٙمت٥م، ورؾم٤مئؾ.

وضمٕمؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمٓمٕمـ ذم اًمسٚمػ اًمّم٤مًمح وًمٕمٜمٝمؿ ُمـ أذاط 

وًمٕمـ آظمر هذه إُم٦م أوهل٤م، ومٚمػمشم٘مبقا قمٜمد ذًمؽ »...ىم٤مل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  اًمس٤مقم٦م،

وىمد فمٝمرت هذه اًمٕمالُم٦م ومٞمام فمٝمرت ُمـ  (330ؿ:)ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، رىمش.٤م وُمسًخ٤مأو ظمسٗمً  ٤م محراءَ رحيً 

 اًمٕمالُم٤مت قمغم اًمس٤مقم٦م. 

 شبب اختالف أهل العلم يف بعض ادسائل: 

ومٞمحتٛمؾ أٟمف مل يثب٧م قمٜمده  ٤م ًمٚمحدي٨م اًمّمحٞمح،إذا يم٤من ىمقل أطمد أهؾ اًمٕمٚمؿ خم٤مًمٗمً 

أو  س ُمٕمٜم٤مه قمٜمده ُم٤م ومٝمٛمف همػمه ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ،أو ًمٞم طمدي٨م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،

وىمد سمٚمغ قمٚمامء اًمسٚمػ ُمـ اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ واًمت٘مقى وظمِمٞم٦م اهلل  ٤م قمٜمده.يٙمقن احلدي٨م ُمٜمسقظًم 

وجي٥م أن  يرضمك ُمٜمٝمؿ ُمٕمٝم٤م خم٤مًمٗم٦م طمدي٨م صحٞمح ُمـ همػم قمذر ُمٜمٓم٘مل. شمٕم٤ممم ُمٜمزًم٦ًم ٓ

ف ُم٤م ُمـ أطمد إٓ وىمد وٟمٕمٚمؿ أٟم وٟمحؽمُمٝمؿ ُمـ أقمامق اًم٘مٚمقب. ٟمحسـ اًمٔمـ سمٕمٚمامء اًمسٚمػ،

وأًمػ اًمٕمالُم٦م اسمـ  صمؿ اظمت٤مر ُم٤م شمرضمح قمٜمده. ،شم٠مُمؾ ذم وقء اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م وآصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م

.وذيمر ومٞمٝم٤م شمقضمٞمٝم٤مت «رومع اعمالم قمـ إئٛم٦م إقمالم» شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل ذم هذا رؾم٤مًم٦م ؾمامه٤م

 وأقمذارا عمخ٤مًمٗم٦م سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ سمٕمَض اًمٜمّمقص. 



َ قيدةَ الع َ شرحَ    11   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 معنى السلف واخللف: 

 وأشمب٤مع اًمت٤مسمٕملم يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ ،واًمت٤مسمٕمقن ،ًم٘مرون اًمثالصم٦م: اًمّمح٤مسم٦مأصح٤مب ا

 اًمسٚمػ إمم اًم٘مرن اخل٤مُمس، واخلٚمػ َُمـ سمٕمدهؿ.  وىمٞمؾ: وُمـ سمٕمدهؿ هؿ اخلٚمػ. ،«اًمسٚمػ»

اًمسٚمػ: وهؿ ُمـ يم٤مٟمقا ىمبؾ اخلٛمس ُمئ٦م. وىمٞمؾ: اًم٘مرون » ىم٤مل اإلُم٤مم اًمبٞمجقري:

واخلٚمػ: ُمـ يم٤مٟمقا سمٕمد اخلٛمس ُمئ٦م. وىمٞمؾ: وأشمب٤مع اًمت٤مسمٕمقن.  ،واًمت٤مسمٕمقن ،اًمثالصم٦م: اًمّمح٤مسم٦م

 (21)حتٗم٦م اعمريد، صش. ُمـ سمٕمد اًم٘مرون اًمثالصم٦م

ش. احلد اًمٗم٤مصؾ سملم اعمت٘مدم واعمت٠مظمر هق رأس ؾمٜم٦م صمالث ُمئ٦م» وىم٤مل اإلُم٤مم اًمذهبل:  

 (/)ُمٞمزان آقمتدال 

ًمدواين اًمٗمقايمف ا). شاعمراد سم٤مًمسٚمػ اًم٘مرون اًمثالث» (:31:موىم٤مل ؿمٝم٤مب اًمديـ اعم٤مًمٙمل) 

 (3/221قمٚمی رؾم٤مًم٦م أيب زيد اًم٘مػمواين 

وآظمرهؿ ووم٤مة أسمق اًمٓمٗمٞمؾ قم٤مُمر سمـ واصمٚم٦م اًمٙمٜم٤مين، اًمذي  هـ،0اُمتد زُمـ اًمّمح٤مسم٦م إمم 

 (/22)اإلص٤مسم٦م هـ.0، أو ـه0هـ أو03، أو ـه00شمقذم قم٤مم 

وآظمرهؿ ووم٤مة اًمت٤مسمٕمل  ظمٚمػ سمـ ظمٚمٞمٗم٦م أسمق أمحد  هـ،1واُمتد قمٝمد اًمت٤مسمٕملم إمم 

 ، شمٕمريػ اًمت٤مسمٕمل(/1)ومتح اعمٖمٞم٨م سمنمح أًمٗمٞم٦م احلدي٨م .ـه1ؿمجٕمل، اًمذي شمقذم قم٤مم إ

وىمرن أشمب٤مع اًمت٤مسمٕملم ُمـ » ، ىم٤مل اإلُم٤مم اًمسٞمقـمل:ـه330واُمتد قمٝمد أشمب٤مع اًمت٤مسمٕملم إمم 

 )ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح، سم٤مب ُمٜم٤مىم٥م اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ أمجٕملم( .شصمؿ إمم ٟمحق اًمٕمنميـ وُم٤مئتلم

 

 

-  َحٍد ِويَ َوََل
َ
ْوحِلَاِء لََعَ أ

َ
ا ِوَي اْْل َحدا

َ
ُل أ َُُفِِّّ اَلُم،  (1)  ُه الصَّ ُِ ًِْبيَاِء َغنَيْ

َ
اْْل

ْوحِلَاِء.
َ
يِْع اْْل فَُِّْل ِوْي َْجِ

َ
َُُلُِل/ ًَِِبٌّ َواِحٌد أ َو

 تعريف الويل: 

ػم اًمقزم: اًمٕم٤مرف سمذات اهلل وصٗم٤مشمف، اعمقافم٥ِم قمٚمی اًمٓم٤مقم٤مت، اعمجتٜم٥ُِم قمـ اًمٙمب٤مئر، هم

وطم٤مؿمٞم٦م اًمّم٤موي قمٚمی ضمقهرة اًمتقطمٞمد، ؛ 32واٟمٔمر: وقء اعمٕم٤مزم، ص ․330)ذح اًمٕم٘م٤مئد، ص اعمٜمٝمٛمؽ ذم اًمٚم ّذات.

 (3/2وذح اعم٘م٤مصد ؛ 3واًمتٕمريٗم٤مت، ص؛ 2ص

                                                 
( ىمقًمف )«2، 1ؾم٘مط ُمـ ش أطمد ُمـ ، ،3 ،2 ،31 ،2 ،2.وإطمسـ ُم٤م أصمبتٜم٤مه ُمـ سم٘مٞم٦م اًمٜمسخ .



َ قيدةَ الع َ شرحَ    12   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 اعمتقزم ًمٚمٓم٤مقم٤مت، أوُمٕمٜم٤مه: ومٝمقاؾمؿ ُمٗمٕمقل، حيٗمٔمف. :أي ُمٕمٜمك اًمقزم: اًمذي شمقٓه اهلل،

أي: اًم٘مري٥م إمم اهلل. أو ُمـ اًم٘مرب، اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ،، ومٝمق سمٛمٕمٜمك أو اًمٕم٤مُمؾ سم٤مًمٓم٤مقم٦م
(1) 

 قمغم اًمرواومض اًمذيـ يرومٕمقن إئٛم٦م آصمٜمل قمنم إمم درضم٦م إٟمبٞم٤مء. ذم هذا اًمٜمص رد  

 قمنم هؿ:  ٤مأئٛمتٝمؿ آصمٜمو

- ؾمٞمدٟم٤م قمكم ريض اهلل قمٜمف (م:0 .)هـ 

 هـ( 20: م) ؾمٞمدٟم٤م احلسـ ريض اهلل قمٜمف -3

 (. 1:م) ؾمٞمدٟم٤م احلسلم ريض اهلل قمٜمف -2

- صم٘م٦م صمب٧م قم٤مسمد وم٘مٞمف »ىم٤مل اسمـ طمجر ومٞمف: (،ـه22:م) زيـ اًمٕم٤مسمديـ قمكم سمـ احلسلم

 )شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م(.شوم٤موؾ ُمِمٝمقر

 ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ومٞمف: هـ(،:مأسمق ضمٕمٗمر اًمب٤مىمر حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلسلم ) -2

 )شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م(.شصم٘م٦م وم٤موؾ»

ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ، هـ(1:م)ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلسلم  -1

 )شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م(.شصدوق وم٘مٞمف إُم٤مم» :ومٞمف

- ( مُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد:12،)ىم٤مل اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط  هـ

صم٘م٦م صدوق إُم٤مم ُمـ أئٛم٦م اعمسٚمٛملم. وُم٤م قمرومٜم٤م أطمًدا ضمرطمف، وهق سمريء مم٤م ُيٜمس٥م إًمٞمف، » ومٞمف:

 (31/2رير شم٘مرير اًمتٝمذي٥م )حتش.وُيدس قمٚمٞمف ُمـ إيم٤مذي٥م وإسم٤مـمٞمؾ

صدوق، » ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر:، هـ(302:م) قمكم اًمرو٤م سمـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر -1

                                                 
(ذم طم٤مؿمٞم٦م اًمّم٤موي قمٚمی ضمقهرة اًمتقطمٞمد، ص )2« : وؾمٛمل وًمٞم٤ًّم؛ ٕٟمف شمقمم ظمدُم٦م اهلل، أو ّٕن اهلل شمقمم أُمَره ومٚمؿ

 يٙمِٚمف ًمٖمػمه ـمروم٦م قملم.

وأصؾ اًمقزم ُمـ اًمقٓء، وهق اًم٘مرب واًمٜمٍمة، ومقزم اهلل هق اًمذي يت٘مرب إمم اهلل سمٙمؾ ُم٤م »ػم اخل٤مزن: وذم شمٗمس       

اومؽمض قمٚمٞمف، ويٙمقن ُمِمتٖماًل سم٤مهلل ُمستٖمرَق اًم٘مٚم٥م ذم ُمٕمروم٦م ٟمقر ضمالل اهلل، وم٢مْن رأی رأی دٓئؾ ىمدرة اهلل، وإْن ؾمٛمع 

سمف إمم اهلل، ٓ ؾمٛمع آي٤مت اهلل، وإن ٟمَٓمؼ ٟمٓمؼ سم٤مًمثٜم٤مء قمٚمی اهلل، وإن حتر   ك حترك ذم ـم٤مقم٦م اهلل، وإن اضمتٝمد اضمتٝمد ومٞمام ي٘مرِّ

 (1-12 ،3/2)شمٗمسػم اخل٤مزن، يقٟمس: ش. يٗمؽم قمـ ذيمر اهلل، وٓ يری سم٘مٚمبف همػم اهلل

اعم٘مدُم٦م إومم ذم سمٞم٤من أن اًمقزم ُم٤م هق؟ ومٜم٘مقل: ه٤مهٜم٤م وضمٝم٤من: إول أن يٙمقن ومٕمٞمال ُمب٤مًمٖم٦م ُمـ » وىم٤مل اًمرازي:        

٤مقمؾ يم٤مًمٕمٚمٞمؿ واًم٘مدير، ومٞمٙمقن ُمٕمٜم٤مه َُمـ شمقاًم٧م ـم٤مقم٤مشمف ُمـ همػم ختٚمؾ ُمٕمّمٞم٦م. اًمث٤مين: أن يٙمقن ومٕمٞمال سمٛمٕمٜمی ُمٗمٕمقل اًمٗم

يم٘متٞمؾ وضمريح سمٛمٕمٜمی ُم٘متقل وجمروح، وهق اًمذي يتقمم احلؼ ؾمبح٤مٟمف طمٗمٔمف وطمراؾمتف قمٚمی اًمتقازم قمـ يمؾ أٟمقاع 

(3/12-11)ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م ش. اعمٕم٤ميص، ويديؿ شمقومٞم٘مف قمٚمی اًمٓم٤مقم٤مت



َ قيدةَ الع َ شرحَ    20   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وىمد يمذسم٧م اًمراومْم٦م قمغم قمكم »، وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمذهبل: )شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م(.شواخلٚمؾ ممـ روى قمٜمف

 (31/2)شم٤مريخ اإلؾمالم . شاًمرو٤م وآسم٤مئف أطم٤مدي٨م وٟمسخ٤م هق سمريء ُمـ قمٝمدهت٤م، وُمٜمزه ُمـ ىمقهل٤م

يم٤من رومٞمع اًم٘مدر »هـ(،ىم٤مل اًمزريمكم:330:محمٛمد اًمت٘مل اجلقاد سمـ قمكم سمـ ُمقؾمك) -2

 (1/3)إقمالم ًمٚمزريمٚمی ش. ـمٚمؼ اًمٚمس٤من، ىمقي اًمبدهي٦ميم٠مؾمالومف، ذيمٞم٤م، 

0- (32:مقمكم اًمٜم٘مل اهل٤مدي سمـ حمٛمد سمـ قمكمق،)شمقذم قمكم، رمحف »ال اًمذهبل: هـ

ُمرآة » وىم٤مل اًمٞم٤مومٕمل ذم ،(20/1شم٤مريخ اإلؾمالم )ش.اهلل، ؾمٜم٦م أرسمع ومخسلم، وًمف أرسمٕمقن ؾمٜم٦م

 (2/3ة اجلٜم٤من  )ُمرآش.يم٤من ُمتٕمبًدا وم٘مٞمًٝم٤م إُم٤مًُم٤م: »«اجلٜم٤من

- ( 310:ماحلسـ اًمٕمسٙمري سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمكم،) :شمقذم إمم » ىم٤مل اًمذهبل

 ًمٞمس (:/2) «اعمقوققم٤مت» ىم٤مل اسمـ اجلقزي ذم (1/12)شم٤مريخ اإلؾمالم .شروقان اهلل سمس٤مُمراء

 سمٌمء.

3- ،أو 321قم٤مم  -قمغم زقمؿ اًمِمٞمٕم٦م–وًمد  حمٛمد اعمٝمدي سمـ احلسـ اًمٕمسٙمري

 وي٘مقل ُمٕمٔمؿ اًمرواومض: واحلؼ أٟمف أؾمٓمقرة ُمـ إؾم٤مـمػم، وهم٤مب وهقاسمـ ؾمٜمتلم. هـ،321

وإن يم٤مٟم٧م ـم٤مئٗم٦م ُمّم٤مسم٦م سم٤مًمٕمّمبٞم٦م شمثب٧م ًمٚمحسـ  ومقرصمف أظمقه، مل يٕم٘م٥م احلسلم اًمٕمسٙمري.

٤م. واختذشمف ـم٤مئٗم٦م إُم٤مُمً  ا ٕظمذ ُمػماث أظمٞمف،ـ اًمِمٞمٕم٦م ضمٕمٗمرً ووٚم ٚم٧م ومرىم٦م ُم اًمٕمسٙمري قَمِ٘مًب٤م.

 (. 13/3ٛمل)تٓسمـ طمجر اهلٞم ،اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م ًمالؾمتزادة ُمٜمف راضمع:

وومٞمام  أهؾ اًمسٜم٦م، ٥مأهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م ذم وقء يمت ىمد رأيتؿ ُمٙم٤مٟم٦م أئٛم٦م اًمِمٞمٕم٦م قمٜمد

 :يكم ٟمسقق ُمٕمت٘مدات اًمِمٞمٕم٦م ذم أئٛمتٝمؿ ذم وقء يمت٤مسم٤مهتؿ

 (0/2)طمٞم٤مت اًم٘مٚمقب .«ُمٜمزًم٦م اإلُم٤مُم٦م ومقق ُمٜمزًم٦م اًمٜمبقة» اًمب٤مىمر اعمجٚمز: ىم٤مل اعمال

وإن ُمـ ضوري٤مت ُمذهبٜم٤م أن ٕئٛمتٜم٤م ُم٘م٤مًُم٤م » :«احلٙمقُم٦م اإلهلٞم٦م» ىم٤مل اإلُم٤مم اخلٛمٞمٜمل ذم

 ( «اًمقٓي٦م اًمتٙمقيٜمٞم٦م» حت٧م ،23)صش. وٓ ٟمبل ُمرؾمؾ ،ٓ يبٚمٖمف ُمٚمؽ ُم٘مرب

وومقق همػمه ُمـ  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، هللا ٛمٜمزًم٦م رؾمقلسم: إئٛم٦م «أصقل اًمٙم٤مذم» ذمو

وًمألئٛم٦م  وشمٕمرض قمغم إئٛم٦م أقمامل اًمٕمب٤مد ًمٞمالوهن٤مرا. شمتٕم٤مىم٥م اعمالئٙم٦م إمم إئٛم٦م، إٟمبٞم٤مء،

 ٓحيَم ُمـ اًمٕمٚمقم.  ويٕمَٓمقن ُم٤م يّمٚمقن إمم اًمٕمرش، ُمٕمراج يمؾ ًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م،

ًمٚمِمٞمخ  «يراٟمٞم٦ماًمثقرة اإل» ًمالؾمتزادة ُمـ ُمٕمت٘مداهتؿ هذه وأُمث٤مهل٤م ذم أئٛمتٝمؿ راضمع:

اًمتقٟمسقي،  اًمست٤مرقمبد اًمِمٞمخ  ًمٚمِمٞمخ هومراز ظم٤من، ويمت٥م «إرؿم٤مد اًمِمٞمٕم٦م»و ُمٜمٔمقر اًمٜمٕمامين،



َ قيدةَ الع َ شرحَ    2   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 وهمػمهؿ ُمـ إيم٤مسمر. 

 أقسام الوالية: 

(.اًمقٓي٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ) (اًمقٓي٦م همػم اًمٙم٤مُمٚم٦م.3 ) ،وُمث٤مًمف  وم٤مًمقٓي٦م همػم اًمٙم٤مُمٚم٦م ىمد شُمسَٚم٥ُم

ىم٤مل  شُمسَٚم٥ُم وإن أُمٙمـ ؾمٚمبٝم٤م. وأُم٤م اًمقٓي٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ومال سمٚمٕمؿ سمـ سم٤مقمقراء اًمذي ؾُمٚم٥َِم اًمقٓي٦َم.

 ()وقء اعمٕم٤مزم، ص ش.ومٛمـ رضمع رضمع قمـ اًمٓمريؼ، ٓ ُمـ وصؾ إمم اًمٗمريؼ» اعمال قمكم اًم٘م٤مري:

هؾ يرشمد أطمد ُمٜمٝمؿ قمـ ديٜمف سمٕمد أن يدظمؾ ومٞمف؟  ؾم٠مل هرىمؾ أسم٤م ؾمٗمٞم٤من: وذم احلدي٨م:

)صحٞمح اًمبخ٤مري، ش.ن إذا ظم٤مًمط سَمَِم٤مؿَم٦َم اًمُ٘مٚمقبويمذًمؽ اإليام» وم٘م٤مل هرىمؾ: ٓ. ؾمٗمٞم٤من: وم٘م٤مل أسمق

  ․(222رىمؿ

ٟمٕمٚمٛمف هؾ ُم٤مت قمغم اًمٙمٗمر أو  ًمتقؾمؾ سمقزم أٟم٤م ٓاُمـ اًمٗمس٤مد ذم  ي٘مقل اًمسٚمٗمٞمقن: إيراد:

 اإليامن؟قمغم 

إذا رأيتؿ اًمرضمَؾ يتٕم٤مهد اعمسجد، وم٤مؿمٝمدوا ًمف » روى اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف: اجلواب: 

. ىم٤مل اًمديمتقر سمِم٤مر قمقاد ذم شمٕمٚمٞم٘م٤مشمف قمٚمٞمف: إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ ًمْمٕمػ دراج أيب اًمسٛمح، 31)ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، رىمؿ: ش.سم٤مإليامن

 ․(/21ٓ ؾمٞمام ذم روايتف قمـ أيب اهلٞمثؿ )

ىم٤مل اهلل  يدرى ُم٤م قم٤مىمبتف؟ ٓ :،ومل يُ٘مؾ أُمر احلدي٨م اعمذيمقر أقماله سم٤مًمِمٝم٤مدة سم٤مإليامن

 (٧٣٦ابللرة/ ) َّ هت مت هب مب هئ مئ  هي مي خي حي جي ٰه ٱُّٱشمٕم٤ممم:

سم٤محل٥م اًمذي ذم احل٘مٞم٘م٦م واًمتقؾمؾ  يٜمٗمؽ ُمٜمف، ذا ظم٤مًمٓم٧م سمِم٤مؿم٦م اإليامن اًم٘مٚم٥م ٓيمذًمؽ إ

  ٤م.ًمقزم سمّمٗمتف وًمٞمًّ ًمٜم٤م سم٤م حيّمؾ

 األدلة عذ فضل النبي عذ الويل: 

( .اًمقزم شم٤مسمع، واًمٜمبل ُمتبقع، واًمت٤مسمع ٓ يٙمقن أومْمؾ ُمـ اعمتبقع ) 

 قمٚمی اعمٕمّمقم.( اًمقزم همػم ُمٕمّمقم، واًمٜمبل ُمٕمّمقم، وهمػم اعمٕمّمقم ٓ يٗمْمؾ 3)

 واعمٕمّمقم أومْمؾ ُمـ همػم اعمٕمّمقم.  وم٤مًمٜمبل ُمٕمّمقم واًمقزم همػم ُمٕمّمقم إٓ أٟمف حمٗمقظ،

 الفرق بني عصمة األىبواء وحفظ األولواء: 

. وحترير اًمتٞمسػم 1/201)اٟمٔمر: ذح اعمقاىمػ  ٞم٦م.اًمِٕمّمٛم٦م: ُمٚمٙم٦م متٜمع اًمٕمبد ُمـ ارشمٙم٤مب اعمٕمّم

 (333، ص. حتٗم٦م اعمريد. وُمٜمح اًمروض إزهر، ص2/20
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)اٟمٔمر: حتٗم٦م  احلٗم٤مفم٦م: قمدم ارشمٙم٤مب اعمٕمّمٞم٦م قم٤مدًة، وًمٙمـ يٛمٙمـ أطمٞم٤مًٟم٤م أن يرشمٙم٥م اعمٕمّمٞم٦م.

 (. /1إدريس اًمٙم٤مٟمدهٚمقي حمٛمد ًمٚمِمٞمخ  ،وُمٕم٤مرف اًم٘مرآن ؛22إقم٤مزم، ص

ق اًمِم٤مه وزم اهلل اًمدهٚمقي ذم رؾم٤مًم٦م خمٓمقـم٦م ًمف سملم قمّمٛم٦م إٟمبٞم٤مء وطمٗمظ إوًمٞم٤مء  وومر 

 وم٢من إٟمبٞم٤مء إن مل يٙمقٟمقا ُمٕمّمقُملم، ٤م،٤م ذقمٞمًّ أن قمدم اًمٕمّمٛم٦م يقضم٥م ىمبحً ٤م، وهق ٤م ًمٓمٞمٗمً ومرىمً 

 وأُم٤م قمدم احلٗمظ ومال ومل جي٥م اشمب٤مقمٝمؿ. ُمردودي اًمِمٝم٤مدة، –واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل- سمؾ ومس٘م٦م يم٤مٟمقا

 وم٢من اًمقزم ًمٞمس واضم٥م آشمب٤مع.  -وهق ممٙمـ– وم٢من اعمٕمّمٞم٦م وإن صدرت ٤م،٤م ذقمٞمًّ يقضم٥م ىمبحً 

مل شمذيمر يمت٥م اعمتٙمٚمٛملم اًمٗمرق سملم اًمٕمّمٛم٦م  ومٖم٤مين رمحف اهلل:إ ؼىم٤مل اًمٕمالُم٦م ؿمٛمس احل

 «اًمرطمٞمؿ»جمٚم٦م  ُمٜمِمقرة ذم ٟمٕمؿ ىم٤مل اًمِم٤مه وزم اهلل اًمدهٚمقي ذم رؾم٤مًم٦م خمٓمقـم٦م ًمف، واحلٗمظ،
قمٜمد  اًمٕمّمٛم٦م: اًمتحٗمظ ُمـ اًمذٟمقب، وًمزوم اعمحذوري٦م اًمنمقمٞم٦م م(:12أيمتقسمر قم٤مم  )اًمٕمدد:

وم٢من صدرت ُمٜمف ُمٕمّمٞم٦م ًمزم اعمحذور  اًمرؾمقل،. وسمام أن اًمنمع أُمر سم٤مشمب٤مع «قمدم اًمٕمّمٛم٦م

يٚمزم اعمحذور اًمنمقمل إذا صدرت اعمٕمّمٞم٦م  ومال ،اشمب٤مقًم٤م ٓزًُم٤م ومل ي٠مُمر سم٤مشمب٤مع إوًمٞم٤مء اًمنمقمل،

 (. ص  و طمرُم٦م صح٤مسم٦م، ُمـ أُم٤مزم اًمِمٞمخ ؿمٛمس احلؼ إومٖم٤مين، )قمّمٛم٦م إٟمبٞم٤مء، ُمـ إوًمٞم٤مء.

َؼ اًمٕمٚمامءُ » وىم٤مل اًمٕمالُم٦م يقؾمػ اًمبٜمقري: حمٗمقظ،  وآظمر ،ُمٕمّمقم ىمسٛملم: أن صمٛم٦م :طم٘م 

 ريستحٞمؾ صدو ُمـ ٓ واعمحٗمقظ: ُمـ يستحٞمؾ صدرو اعمٕمّمٞم٦م واًمذٟم٥م ُمٜمف، وم٤معمٕمّمقم:

اعمٕمّمقم ُمـ ٓيسٕمف اعمٕمّمٞم٦م، واعمحٗمقظ:  ُمٜمف. وسمتٕمبػم أين: شمّمدر إٓ أهن٤م ٓ اعمٕمّمٞم٦م ُمٜمف،

 ٕوًمٞم٤مء حمٗمقفمقن.وا إٟمبٞم٤مء ُمٕمّمقُمقن، وقمٚمٞمف ي٘م٤مل: يٕميص. ُمـ يسٕمف اعمٕمّمٞم٦م وًمٙمـ ٓ

 (. 201وطمرُم٦م صح٤مسم٦م، ص ، )قمّمٛم٦م أٟمبٞم٤مء

اًمّمح٤مسم٦م همػم  وي٘مقًمقن: ا،واعمحٗمقظ واطمدً ويٕمتؼم سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ اعمٕمّمقم 

ىم٤مًم٧م  وًمٙمـ يِمػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إمم أن اًمٕمّمٛم٦م خمتّم٦م سم٤مٕٟمبٞم٤مء، ُمٕمّمقُملم وٓ حمٗمقفملم،

ِشف/ ) َّنب مب  زب رب يئ ٱُّٱزًمٞمخ٤م: ُمٜمف. وأُم٤م احلٗمظ مل يتّمقر صدور اعمٕمّمٞم٦م  (٥٧ي

اًمذٟم٥م  رومٞمٛمٙمـ صدو (٧٣املػارج/ ) َّ جت هب مب خب ٱُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: ومٞمّمدر اًمذٟم٥م ومٞمف،

 ُمٜمٝمؿ. 

ًم٘مد قمٚمِؿ اعمحٗمقفمقن ُمـ أصح٤مب حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف »وىم٤مل طمذيٗم٦م ريض اهلل قمٜمف: 

ـَ أم قمبٍد ُمـ أىمرهبؿ إمم اهلل وؾمٞمٚم٦م غم ذط ، وىم٤مل: صحٞمح قم231)اعمستدرك ًمٚمح٤ميمؿ، رىمؿ: .«وؾمٚمؿ أن اسم

 اًمبخ٤مري وُمسٚمؿ. وواوم٘مف اًمذهبل(

يدل هذا إصمر قمغم أن اًمّمح٤مسم٦م حمٗمقفمقن، ومام يتٗمقه سمف سمٕمض اخلٓمب٤مء ذم سم٤ميمست٤من أن ٓ 
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ومرق سملم اعمحٗمقظ واعمٕمّمقم، وم٤مًمّمح٤مسم٦م ًمٞمسقا ُمٕمّمقُملم وٓ حمٗمقفملم. ومام ذيمرٟم٤م يٙمٗمل ًمٚمردِّ 

  قمٚمٞمٝمؿ. 

م حمٗمقفمقن ُمـ اًمّمٖم٤مئر واًمٙمب٤مئر سمٕمد يرى أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م أن إٟمبٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمسال

  .32حت٧م اًمبٞم٧م رىمؿ  «ح سمدء إُم٤مزمسمدر اًمٚمٞم٤مزم ذ» وىمد ذطمٜم٤م شمٗمّمٞمٚمف ذم وىمبٚمٝم٤م. ،اًمبٕمث٦م
يٚمزم قمّمٛم٦م إٟمبٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم  ومػمى أٟمف ٓ ٤م خيّمف،اظمت٤مر اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل رأيً و

 .ُمـ اًمب٘م٤مء قمغم اًمذٟمقب ٟمٕمؿ هؿ ُمٕمّمقُمقن ُمـ اًمٙمب٤مئر ذم همػم ُم٤م خيص شمبٚمٞمغ اًمرؾم٤مًم٦م،

وأُم٤م اًمٕمّمٛم٦م ذم همػم ُم٤م يتٕمٚمؼ سمتبٚمٞمغ اًمرؾم٤مًم٦م ومٚمٚمٜم٤مس ومٞمف ٟمزاع، هؾ هق : »ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

صم٤مسم٧م سم٤مًمٕم٘مؾ أو سم٤مًمسٛمع؟ وُمتٜم٤مزقمقن ذم اًمٕمّمٛم٦م ُمـ اًمٙمب٤مئر واًمّمٖم٤مئر أو ُمـ سمٕمْمٝم٤م، أم هؾ 

إٓ ذم اًمتبٚمٞمغ وم٘مط؟ اًمٕمّمٛم٦م إٟمام هل ذم اإلىمرار قمٚمٞمٝم٤م ٓ ذم ومٕمٚمٝم٤م؟ أم ٓ جي٥م اًم٘مقل سم٤مًمٕمّمٛم٦م 

واًمٙمالم قمغم هذا ُمبسقط ذم همػم  ؟أم ٓ ،وهؾ دم٥م اًمٕمّمٛم٦م ُمـ اًمٙمٗمر واًمذٟمقب ىمبؾ اعمبٕم٨م

هذا اعمقوع. واًم٘مقل اًمذي قمٚمٞمف مجٝمقر اًمٜم٤مس، وهق اعمقاومؼ ًممصم٤مر اعمٜم٘مقًم٦م قمـ اًمسٚمػ إصمب٤مت 

قمٚمٞمٝم٤م،  اًمٕمّمٛم٦م ُمـ اإلىمرار قمغم اًمذٟمقب ُمٓمٚمً٘م٤م، واًمرد قمغم ُمـ ي٘مقل إٟمف جيقز إىمرارهؿ

وطمج٩م اًم٘م٤مئٚملم سم٤مًمٕمّمٛم٦م إذا طمررت إٟمام شمدل قمغم هذا اًم٘مقل. وطمج٩م اًمٜمٗم٤مة ٓ شمدل قمغم 

 (0/322جمٛمقع اًمٗمت٤موى و. 2/321)اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى .شوىمقع ذٟم٥م أىمر قمٚمٞمف إٟمبٞم٤مء

د يمؾ اًمبٕمد قمام قمٚمٞمف أهؾ اًمسٜم٦م ُمٕمت٘مد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م هذا ذم إٟمبٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم سمٕمٞم

ًمالؾمتزادة ُمـ   ُم٤م ذيمره اًمتقراة اعمحروم٦م ُمـ ُمٕمت٘مد اًمٞمٝمقد ذم إٟمبٞم٤مء.وأىمرب إمم اجلامقم٦م،و

وشمٜمبٞمف اًمؼمي٦م قمغم  ،إقمالم اًمٗمئ٤مم سمٛمح٤مؾمـ اإلؾمالم» قم٘م٤مئد اًمٞمٝمقد ذم إٟمبٞم٤مء راضمع يمت٤مسمٜم٤م:

 . 3-2ص  ،شُمٓم٤مقمـ اعمسٞمحٞم٦م

 اًمقزم ظم٤مئػ ُمـ ؾمقء اخل٤ممت٦م، ويٜمبٖمل ًمف أن خي٤مف، واًمٜمبل ُم٠مُمقن قمـ ذًمؽ.  (2)

()  .اًمٜمبل ُم٠مُمقر سم٤مًمتبٚمٞمغ، واًمقزم ًمٞمس سمٛم٠مُمقر سمف 

 ( اًمٜمبل ُمٕمٚمٌِّؿ واًمقزم قم٤مسمٌد، واعمٕمٚمِّؿ أومْمؾ ُمـ اًمٕم٤مسمد. 2)

ُم٤م ـمٚمٕم٧م اًمِمٛمُس وٓ همرسم٧ْم قمَٚمی أطمٍد أومْمَؾ »( ىم٤مل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 1)

 ( 33)ُمسٜمد قمبد سمـ محٞمد، رىمؿ:ش.أو أظمػَم ُِمـ أيب سمٙمر إٓ أن يٙمقن ٟمبل  

(ىم٤م ):يمٜم٤م ٟم٘مقل ورؾمقل اهلل صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ » ل قمبد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام

: أومْمؾ هذه إُم٦م سمٕمد ٟمبٞمٝم٤م أسمق سمٙمر، وقمٛمر، وقمثامن، ويسٛمع ذًمؽ اًمٜمبل  صغم اهلل قمٚمٞمف  طمل 
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 (3/312/223)اعمٕمجؿ اًمٙمبػم ًمٚمٓمؼماين  ش.وؾمٚمؿ، وٓ ُيٜمٙمِره

يمٜم٤م ٟم٘مقل ورؾمقل » اهلل قمٜمٝمام هذا سمٚمٗمظ:داود طمدي٨م اسمـ قمٛمر ريض  وروى اإلُم٤مم أسمق

: أومْمؾ أُم٦م اًمٜمبل صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕمده أسمق سمٙمر، صمؿ قمٛمر،  اهلل صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمل 

وُمثٚمف ذم ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، . 131)ؾمٜمـ أيب داود سم٤مب ذم اًمتٗمْمٞمؾ، رىمؿ:ش. صمؿ قمثامن، ريض اهلل قمٜمٝمؿ أمجٕملم

 ، وىم٤مل اًمؽمُمذي: طمدي٨م طمسـ صحٞمح(20رىمؿ:

يسٙمتقن سمٕمد قمثامن ريض اهلل قمٜمف؛ سمؾ يرون قمٚمٞم٤م ريض  أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م ٓ وم٢من ىمٞمؾ:

 اهلل قمٜمف سمٕمده ذم اعمٜمزًم٦م. 

وم٤مجلقاب: سمام أن قمٚمٞم٤م ريض اهلل قمٜمف أؾمٚمؿ ىمديام، وه٤مضمر، وُمـ أهؾ اًمبٞم٧م، وأطمبف اهلل  

 .ومٙم٤من ُمـ اًمٓمبٞمٕمل أن يٙمقن سمٕمد قمثامن ريض اهلل قمٜمف ُمٜمزًم٦مً  شمٕم٤ممم،

ويم٤من قمكم ريض اهلل قمٜمف  أراد اسمـ قمٛمر سم٘مقًمف هذا: أيم٤مسمر أهؾ اًمِمقرى، ٤م:٤مٟمٞمً وأضمٞم٥م صم

 ومٚمؿ يذيمره.  ومل يٙمـ ُمـ اًمِمقرى، ٤م سم٤مًمٜمسب٦م إًمٞمٝمؿ،ؿم٤مسمًّ 

 اًمذي حيتٛمؾ أن اعمراد اخلالوم٦م اًمراؿمدة اًمٙم٤مُمٚم٦م سمٖمػمظمالف وٟمزاع اجلقاب اًمث٤مًم٨م:

ومل يب٤ميٕمف أهؾ  اًم٘مت٤مُل واًمٗمس٤مد، وظمالوم٦م قمكم ريض اهلل قمٜمف ؿم٤مسَمفُ  اٟمتٝم٧م سمٕمثامن ريض اهلل قمٜمف،

 ومٚمؿ حيّمؾ ًمف ومْمؾ اخلالوم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م، ًمبٕمض إؾمب٤مب، وهمػمهؿ ُمـ سمٕمض إُمّم٤مر اًمِم٤مم

 ا ُمـ اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ. ريض اهلل قمٜمف. وإن يم٤من ُمٕمدودً 

؛ 321ص ذح اًمٕم٘م٤مئد، )راضمع:يٚمزم ًمٙمؾ وزم يمراُم٦م. ُمٕمجزة، وُٓمـ ( ٓسمد ًمٙمؾ ٟمبل 1)

 (. 30ص  ًمٚمِمٞمخ حمٛمد إدريس اًمٙم٤مٟمدهٚمقي، ،اؾمالم ؛ وقم٘م٤مئدِ 222ص اًمؼماس،

ُم٤م ُِمـ إٟمبٞم٤مء ٟمبل  إٓ ُأقمٓمَِل ُِمـ أي٤مت ُم٤م ُمثٚمف »ىم٤مل اًمٜمبل صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

، وم٠مرضمق أينِّ أيمثُرهؿ  ُأؤُِمـ، أو آَُمـ قمٚمٞمف اًمبنُم، وإٟم ام يم٤من اًمذي ُأوشمِٞم٧ُم وطمًٞم٤م أوطم٤مه اهلل إزم 

 (3ٞمح اًمبخ٤مري، سم٤مب ىمقل اًمٜمبل صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕمث٧ُم سمجقاُمع اًمٙمِٚمؿ، رىمؿ:)صحش. شم٤مسمًِٕم٤م يقَم اًم٘مٞم٤مُم٦م

ره، ومٞمٜم٘ميض ىمرن ويدظمؾ ىمرن آظمر، ىمٞمؾ: ُمٕمجزة ٟمقح قمٚمٞمف اًمسالم يم٤مُمٜم٦م ذم ـمقل قمٛم

ويدل قمغم ـمقل قمٛمر ٟمقح قمٚمٞمف اًمسالم ُمـ مجٞمع ٟمقح قمٚمٞمف اًمسالم يقاصؾ اؿمتٖم٤مًمف سم٤مًمدقمقة. و

عمِمٝمد رضمؾ ُمٜمٝمؿ ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف » ـ ؾمٕمٞمد سمـ زيد:قم إٟمبٞم٤مء ُم٤م رواه أسمق داود

. 120رىمؿ:ؾمٜمـ أيب داود، ) .«ٟمقح رَ ٛمُ قمُ  رَ ٛمِّ ه وًمق قمُ رَ ٛمُ ُمـ قمٛمؾ أطمديمؿ قمُ  ف ظمػمٌ ومٞمف وضمٝمُ  ٖمؼَم  وؾمٚمؿ يَ 

 (وإؾمٜم٤مده صحٞمح

أُمث٤مل اًم٘م٤مدي٤مين،  سم٤مًمٗمٚمسٗم٦م واعمٜمٓمؼ ذم هذه إي٤مم:وأٟمٙمر اعمتٜمقرون واعمّم٤مسمقن 



َ قيدةَ الع َ شرحَ    22   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
واعمٕمجزة شمٗمقق إؾمب٤مب،  ، واًمسٞمد أمحد ظم٤من يمٚمٝمؿ اًمٙمراُم٤مت واعمٕمجزات.اًمؼمويزيو

 َّين ىن من خن ُّٱومٛمثال حيٛمٚمقن ىمقًمف شمٕم٤ممم: وطم٤مول ه١مٓء إظمْم٤مقمٝم٤م ًمألؾمب٤مب.
  حي جي ُّٱ ٤م ومقىمف. ومٚمام سمٚمغ ىمقًَمف شمٕم٤ممم:ؾمتقاذم قمٞمٜمً  قمغم: ارشمِؼ ُمٕمتٛمدا قمغم قمّم٤مك،(٧٦١اْلغراف/ )

ومٞمٙمقن ُمٕمٜم٤مه قمغم زقمٛمف : ارشمؼ ل سم٤معمٕمجزة طمٞمٜمئذ. ومٚمٕمٚمف ىم٤م أومِحَؿ،(٦٥الشػراء/ ) َّمي خي

 قمغم اًمبحر ُمٕمتٛمًدا قمغم قمّم٤مك. ومٝمؾ يسٚمِّؿ هذه اعمٕمجزة؟!

واًمٜمبل يتٚم٘مك  ٕن اًمقزم يتٚم٘مك ُمـ اهلل ُمب٤مذة، ًمٜمبل؛اًمقزم أومْمؾ ُمـ ا شم٘مقل اًمٙمراُمٞم٦م:

 سمقاؾمٓم٦م اعمٚمؽ. 

 واجلواب عنها:  ،أدلة الكراموة عذ تفضول الويل عذ النبي

- قزم ي٠مظمذ ُمـ اعمٕمدن اًمذي ي٠مظمذ قمٜمف اعَمَٚمؽ، وم٤مًمقزم أومْمؾ ُمـ اًمٜمبٞملم سمدرضمتلم. اًم 

أو يٙمَِمػ  ،واًمقزم ُيٚمَٝمؿُ  وهقىم٤مـمع، وم٤مًمٜمبل يتٚم٘مك سم٤مًمقطمل، هذا سم٤مـمؾ، -اجلقاب: 

 ًمف، وهق همػم ىم٤مـمع. 

٤مم اعمٗمن سم٢مًم٘م٤مء ُمٕمٜمی ذم اًم٘مٚم٥م واإلهل» :«ذح اًمٕم٘م٤مئد» ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمتٗمت٤مزاين ذم

ًمٗمٞمض ًمٞمس ُمـ أؾمب٤مب اعمٕمروم٦م سمّمح٦م اًمٌمء قمٜمد أهؾ احلؼ...، صمؿ اًمٔم٤مهر أٟمف أراد سمٓمريؼ ا

وإٓ ومال ؿمّؽ  ،ويّمٚمح ًمإلًمزام قمٚمی اًمٖمػم ،أن اإلهل٤مم ًمٞمس ؾمبًب٤م حيّمؾ سمف اًمٕمٚمؿ ًمٕم٤مُم٦م اخلٚمؼ

)ذح اًمٕم٘م٤مئد، ش.أٟمف ىمد حيّمؾ سمف اًمٕمٚمؿ، وىمد ورد اًم٘مقل سمف ذم اخلؼم وطمٙمل قمـ يمثػم ُمـ اًمسٚمػ

 ( 32ًمٚمِمٞمخ حمٛمد إدريس اًمٙم٤مٟمدهٚمقي، ص ،قمٚمؿ اًمٙمالم دة ُمٜمف راضمع:ًمالؾمتزا .ص

 وٓ يرون إٓ احلؼ، وم٤مٕٟمبٞم٤مء ٓ ومرىًم٤م، يمام أن سملم يمِمػ إٟمبٞم٤مء ويمِمػ إوًمٞم٤مء

ًمٙمـ حيتٛمؾ  ،أطمٞم٤مًٟم٤م وإوًمٞم٤مء يرون احلؼ خيٓمئقن ذم اًمتخٛملم وشمٕمٞملم اًمزُم٤من واعمٙم٤من.

 ظمٓم١مهؿ ذم شمٕمٞملم اًمزُم٤من واعمٙم٤من.

 وكشف األولواء:  ،ني كشف األىبواءالفرق ب

ُم٤م سم٤مل أوًمٞم٤مء اهلل ىمد شمت٠مظمر شمٜمب١ماهتؿ قمـ  ؾمئؾ اًمِمٞمخ حمٛمد ىم٤مؾمؿ اًمٜم٤مٟمقشمقي رمحف اهلل:

ومٝمؾ يٙمِمػ ًمألوًمٞم٤مء يمِمػ  شمت٠مظمر شمٜمب١ماهتؿ قمـ ُمقاقمٞمده٤م، ُمقاقمٞمده٤م، وأٟمبٞم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ٓ

ؿمؽ؟ أو أُمر ىم٤مـمع؟ ىم٤مل: هؾ ومٞمف  ؾمجـ. ىمٞمؾ: ظمٓم٠م؟ وم٘م٤مل اًمِمٞمخ: ُم٤م هذا اعمبٜمك أُم٤مُمؽ؟

هؾ حيتٛمؾ أن  ىم٤مل: ٟمحق ُمئ٦م ىمدم. ىم٤مل: يمؿ ُمس٤موم٦م سمٞمٜمف وسمٞمٜمؽ؟ ىم٤مل: ؿمؽ أٟمف ؾمجـ. ىمٞمؾ: ٓ



َ قيدةَ الع َ شرحَ    21   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ىمٞمؾ: حيتٛمؾ ذًمؽ،  ىمدُم٤م، أو ُمئ٦م ومخس٦م أىمدام، سمدٓ ُمـ ُمئ٦م ىمدم؟لمشمٙمقن اعمس٤موم٦م مخس٦م وشمسٕم

إٓ أهنؿ  ٓري٥م ومٞمف، ىِمس قمٚمٞمف يمِمػ إوًمٞم٤مء، ومام يروٟمف طمؼ، وم٘م٤مل: ومٝمذا ختٛملم ًمٞمس إٓ،

واًمتخٛملم  إٓ اًمتخٛملم، -حتديد اًمزُم٤من واعمٙم٤من- يُٕمِٛمٚمقن ذم اًمتقىمٞم٧م يروٟمف ُمـ سمٕمٞمد، ومال

 ؾمجـ. ىمٞمؾ: ىم٤مل: ُم٤م هذا اعمبٜمك؟ ومل يبؼ إٓ ىمدُم٤من، حيتٛمؾ اخلٓم٠م. صمؿ عم٤م سمٚمغ سم٤مب اًمسجـ،

طمد ىم٤مل: هؾ حيتٛمؾ أن يٙمقن قمغم ُمس٤موم٦م صمالصم٦م أىمدام أو ىمدم وا يمؿ يبٕمد؟ ىم٤مل: ىمدُم٤من. ىم٤مل:

 يرون إٓ احلؼ، ومال هذا طم٤مل يمِمػ إٟمبٞم٤مء، ٤م. وم٘م٤مل:سمدٓ ُمـ ىمدُملم؟ ىمٞمؾ: ىمدُم٤من ىمٓمٕمً 

)إرواح خيٓمئقن ذم اًمتخٛملم واًمتقىمٞم٧م. ومال وم٢مهنؿ ُي٘م٤مُمقن قمغم اًمٌمء، ومػموٟمف ُمـ ىمري٥م ضمدا،

 (. 32ص  اًمثالث،

 َّهن  من خن ُّٱٟمقع ُمـ اًمقطمل ذيمره ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: اًمقطمل سمقاؾمٓم٦م اعمٚمؽ، -3
وىمد يقطمك  .َّٱحن جن مم خم ُّٱوًمٚمقطمل أىمس٤مم أظمرى يدل قمٚمٞمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم: ،(٣٧رى/ الشِ)

وهق أن يٚم٘مل اهلل شمٕم٤ممم ذم  إمم إٟمبٞم٤مء سمٖمػم واؾمٓم٦م ُمٚمؽ ُمـ اعمالئٙم٦م. وصمٛم٦م وطمل همػم ُمتٚمق،

  قمٜمف اًمٜمبل سمٚمٗمٔمف. ويٕمؼم ىمٚم٥م اًمٜمبل،

واًمٕمالىم٦م ُمع  هل اًمٕمالىم٦م ُمع اخلٚمؼ، واًمقٓي٦م هل اًمٕمالىم٦م ُمع اخل٤مًمؼ. ( اًمرؾم٤مًم٦م:3)

 اخل٤مًمؼ أومم وأومْمؾ ُمـ اًمٕمالىم٦م ُمع اخلٚمؼ. 

وأُم٤م اًمٜمبل ومٕمغم قمالىم٦م ُمع اهلل وقمغم قمالىم٦م ُمع اخلٚمؼ  اًمقزم قمغم قمالىم٦م واطمدة، اجلقاب:

 واهلل شمٕم٤ممم هق اًمذي يبٕم٨م اًمٜمبل هلداي٦م اخلٚمؼ. واًمٕمالىم٦م ُمع اخلٚمؼ سم٠مُمر اهلل شمٕم٤ممم، ٤م،أيًْم 

ومام ُٟمِ٘مؾ قمـ سمٕمض إوًمٞم٤مء ُِمـ » (:211:م) ىم٤مل طمسلم سمـ حمٛمد اًمدي٤مرسمٙمري رمحف اهلل

أن  اًمقٓي٦م أومْمؾ ُِمـ اًمٜمبقة، ومٛمبٜمل  قمٚمی أن ًمٚمٜمبلِّ ضمٝمتلم: إطمدامه٤م ضمٝم٦م اًمقٓي٦م اًمتل هل 

سم٤مـمـ اًمٜمبقة، وصم٤مٟمٞمتٝمام ضمٝم٦م اًمٜمبقة اًمتل هل فم٤مهر اًمقٓي٦م، وم٤مًمٜمبل سمجٝم٦م اًمقٓي٦م ي٠مظمذ اًمٗمٞمض 

ٞمٖمف ًمٚمخٚمؼ، وٓ ؿمؽ  ذم أن اًمقضمف اًمذي إمم احلؼ واًمٕمٚمی ُمـ اهلل شمٕم٤ممم، وسمجٝم٦م اًمٜمبقة شمبٚم

أذف وأومْمؾ ُمـ اًمقضمف اًمذي إمم اخلٚمؼ، وم٤معمراد أن ضمٝم٦م وٓي٦م ٟمبل أومْمؾ ُمـ ضمٝم٦م ٟمبقشمف، 

، ٓ أن وٓي٦م وزمر شم٤مسمٍع أومْمُؾ ُِمـ ٟمبقة ٟمبلر  وهق ُمـ طمٞم٨م أٟمف وزم  أومْمؾ ُمـ طمٞم٨م أٟمف ٟمبل 

)شم٤مريخ اخلٛمٞمس ذم أطمقال  ش.ًمٜمبّل، يمام يتقهؿ اًم٘م٤مسونُمتبقٍع طمتك يٚمزم أن يٙمقن اًمقزم  أومْمؾ ُمـ ا

 (/1أٟمٗمس اًمٜمٗمٞمس 

 احلٛمد أسمٕمد قمـ اًم٘مقل سمام ُٟمِ٘مؾ قمـ سمٕمض صمؿ ُم٤م أراه أٟم٤م وهلل» ىم٤مل اًمٕمالُم٦م أًمقد:



َ قيدةَ الع َ شرحَ    2   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
، وهق ُمردود  اًمّمقومٞم٦م ُمـ أن اًمقٓي٦م ُمٓمٚمً٘م٤م أومْمؾ ُمـ ٟمبقة وإن يم٤من اًمقزم ٓ يبٚمغ درضم٦م اًمٜمبلِّ

ٟمٕمؿ، ىمد ي٘مع شمردد ذم ٟمبقة اًمٜمبل ووٓيتف، أهيام أومْمؾ؟ ومِٛمـ ىم٤مئؾ سم٠من   ․دقمٜمد اعمح٘م٘ملم سمال شمرد

  ًمف سم٠من  ٟمبقشمف أومْمؾ ُمـ وٓيتف، وُِمـ ىم٤مئؾ سم٠من وٓيتف أومْمؾ. واظمت٤مر هذا سمٕمض اًمٕمروم٤مء ُمَٕمٚم اًل 

ٟمبقة اًمتنميع ُمتٕمٚم٘م٦م سمٛمّمٚمح٦م اًمقىم٧م، واًمقٓي٦م ٓ شمٕمٚمؼ هل٤م سمقىم٧م دون وىم٧م، وهل ذم اًمٜمبلِّ 

 (2/12، 11)روح اعمٕم٤مين، اًمٙمٝمػ:ش. ًمٙمامل. واعمخت٤مر قمٜمدي إولقمٚمی هم٤مي٦م ا

طمتی ىم٤مل سمٕمض » ىم٤مل اًمِمٞمخ قمبد اًمٖمٜمل اعمجددي رمحف اهلل ذم اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اسمـ ُم٤مضمف:

ل اًمنّماح يمالَُمف سم٠مّن وٓي٦م ذًمؽ اًمٜمبل أومْمؾ ُِمـ ياًمٙمؼماء إن اًمقٓ ٦م أومْمؾ ُمـ اًمٜمبقة، وأو 

واًمٜمبل ُمٚمتٗم٧م إمم اخلٚمؼ. وىمد سم٤مًمغ ؿمٞمخٜم٤م اًم٘مٓم٥م اًمرسم٤مين  ٟمبقشمف؛ ٕن اًمقزم ُمٚمتٗم٧م إمم اهلل،

اعمجدد ًمألًمػ اًمث٤مين ذم ؿمٜم٤مقم٦م هذا اًم٘مقل وأـم٤مل اًمٙمالم ومٞمف وطم٤مصٚمف: أن اًمتقضمف إمم اخلٚمؼ 

قمٞمٜمل  ًمٞمس يمتقضمف اًمٕمقام؛ وم٢مٟمف سمٕمد وصقًمف إمم ُمرشمب٦م قملم اًمٞم٘ملم رضمع إمم اخلٚمؼ ُمـ احلٙمؿ 

سم٤مئـ قمٜمٝمؿ، وهق يٕمٓمل يمؾ ذي طمؼ طم٘مف، ومٙمٞمٜمقٟمتف  اًمرسم٤مين، وهق ُمع ذًمؽ يم٤مئـ ُمع اًمٜم٤مس،

 ًٓ )إٟمج٤مح احل٤مضم٦م قمغم ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف،   مِمّـ يم٤من ُمع احلؼ وم٘مط.ُمع اخلٚمؼ ُمع هذه اًمبٞمٜمقٟم٦م أرومع طم٤م

 (221. واًمٜمؼماس، ص/30وُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح  ․12. واٟمٔمر أيًْم٤م: اًمتٗمسػم اعمٔمٝمري، ـمف:، طم٤مؿمٞم٦م رىمؿ:ص

سم٠مُمر اهلل شمٕم٤ممم إمم اخلرض يدل قمغم أن اًمقزم أومْمؾ ُمـ ( ؾمػُم ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم 2)

 اًمٜمبل. 

وىمد طمٙمك اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمـ  ٤م،ا، يٕمتؼموٟمف ٟمبٞمًّ اًمذيـ يٕمدون اخلرض سمنًم  اجلقاب:

  يت ىت نت مت زت رت يب﴿ ( ٢٧الكُف/)․﴾خك حك  جك مقاخلرض ىمقًمف:﴿ 
 َّجخ مح جح  مج  ُّٱيمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: اًمٜمبقة أو اًمرؾم٤مًم٦م. اًمرمح٦م: (٦٣الكُف/).﴾رث

ادلخان/ ) ََّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱوُمثٚمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: وم٤مًمرمح٦م هل اًمٜمبقة، (٥٧الزخرف/ )

 مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف ُّٱ ويدل ىمقًمف شمٕم٤ممم: وم٤معمراد سم٤مًمرمح٦م هل اًمٜمبقة.( ٦ – ٣
٤م. ويم٤من أقمٚمؿ ُمـ ُمقؾمك سم٤مًمٕمٚمقم قمغم أن اخلرض يم٤من ٟمبٞم٤م شمٙمقيٜمٞمًّ  (٦٦الكُف/ ) َّ ىل

وهق ومقق اخلرض قمٚمٞمف اًمسالم سمس٥م  سالم ومٙم٤من ٟمبٞم٤م شمنميٕمٞم٤م،وأُم٤م ُمقؾمك قمٚمٞمف اًم اًمتٙمقيٜمٞم٦م،

 صمؿ ىمقًمف: ووطمٞمف ُم٘مٓمقع سمف. واعمٚمؽ رؾمقل ُمـ اهلل شمٕم٤ممم. ٤م،يم٤من ُمٚمٙمً  وىمٞمؾ: اًمنميٕم٦م.

ٕن  وأـمٚمِؼ اًمٕمبد قمغم اخلرض قمٚمٞمف اًمسالم، يٗمٞمد أٟمف قمٚمٌؿ ُمـ ًمدٟمف ؾمبح٤مٟمف. َّ ٌُّّٱ

 َّهت مت خت حت جت  هب مب ٱُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: .«اًمٕمبد» اعمالئٙم٦م يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ يمٚمٛم٦م
 (٧٣الزخرف/ )



َ قيدةَ الع َ شرحَ    21   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
يّمؾ اًمقزم  وٓ يبٚمغ( أي: ٓ») :«اًمؼمي٘م٦م اعمحٛمقدي٦م» وىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمد اخل٤مدُمل ذم

)درضم٦م اًمٜمبل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم(... ومام ضمقزه سمٕمض اًمٙمراُمٞم٦م ُمـ شمٗمْمٞمؾ اًمقزم يمٗمر. ٟمٕمؿ، 

٤مئد. وُم٤م اطمت٩م سمف ىمد يؽمدد سم٠من ضمٝم٦م اًمقٓي٦م ُمـ اًمٜمبل أومْمؾ، أو ضمٝم٦م ٟمبقشمف، يمام ذم ذح اًمٕم٘م

سمٕمض اعمتّمقوم٦م سمتٕمٚمؿ ُمقؾمی قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ُمـ اخلرض وٓ ؿمؽ ذم ومْمؾ اعمٕمٚمؿ، 

 ًٓ  سمٙمقن اخلرض ٟمبٞم٤ًّم، وصم٤مٟمًٞم٤م سم٠مٟمف اسمتالء عمقؾمی، وًمق ؾمٚمؿ ومٞمٛمٜمع ومْمؾ اعمٕمٚمؿ قمٚمی وم٠مضمٞم٥م أو

؛ ّٕن أهؾ آـمالق إذ ىمد يٙمقن اعمتٕمٚمؿ أومْمؾ، وصم٤مًمًث٤م سمٛمٜمع يمقن ُمقؾمی هذا هق اًمذي يم٤من ٟمبٞم٤ًّم

 ( /210)اًمؼمي٘م٦م اعمحٛمقدي٦مش. ُمقؾمی سمـ قمٛمران اًمٙمت٤مب ي٘مقًمقن: هق ُمقؾمی سمـ ُم٤مصم٤من، ٓ

ٕٟمف يٕم٤مرض احلدي٨م اًمٜمبقي.  واجلقاب اًمث٤مًم٨م ُمـ أيب ؾمٕمٞمد اخل٤مدُمل همػم صحٞمح؛

 (20ح اًمبخ٤مري، سم٤مب طمدي٨م اخلرض ُمع ُمقؾمی قمٚمٞمٝمام اًمسالم، رىمؿ:ٞم)صح

سمـ ضمبػم أٟمف ىم٤مل ٓسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام   قمـ ؾمٕمٞمد «اعمستدرك»روى احل٤ميمؿ ذم و

إن ٟمقوم٤م اًمبٙم٤مزم يزقمؿ أن ُمقؾمك ص٤مطم٥م اخلرض ًمٞمس ُمقؾمك سمـ قمٛمران ص٤مطم٥م سمٜمل »

، ط: دار 3/131)اعمستدرك ًمٚمح٤ميمؿ  .شيمذب قمدو اهلل»إهائٞمؾ إٟمام هق ُمقؾمك آظمر، وم٘م٤مل اسمـ قمب٤مس: 

 اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت(

(ؾ اًمقزم قمغم اًم اشم ٘مقا ومِراؾم٦م اعم١مُمـ » ٜمبل سم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:( يستدل َُمـ ُيَٗمْمِّ

، قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري، وىمد روي ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر، وأيب أُم٤مُم٦م، 23)ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، رىمؿ:ش. وم٢مٟمف يٜمٔمر سمٜمقر اهلل

  (201-3/202وشمٜمـزيف اًمنميٕم٦م . 3وأيب هريرة، ًمٙمٜمٝم٤م ٓ ختٚمقا ُمـ وٕمػ. راضمع: اعم٘م٤مصد احلسٜم٦م، ص

ختص  وًمق ؾمٚمٛمٜم٤م صحتف وم٢من اًمٗمراؾم٦م ٓ ف حمٛمد سمـ يمثػم اًم٘مرر وٕمٞمػ.ومٞم اجلقاب:

اًمقزم؛ سمؾ ومراؾم٦م اًمٜمبل أقمغم ُمـ ومراؾم٦م اًمقزم، وظمػم دًمٞمؾ قمغم ذًمؽ ىمْم٤مء رؾمقل اهلل صغم اهلل 

صمؿ اظمتٚمٗمقا  وذًمؽ أن ىمريِم٤م أقم٤مدت سمٜم٤مء اًمٙمٕمب٦م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م، قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم احلجر إؾمقد.

ويم٤مدت شمٜمِم٥م  وأراد رئٞمس يمؾ ىمبٞمٚم٦م أن يتقمم هق ذًمؽ، ٙم٤مٟمف،ومٞمٛمـ يْمع احلجر إؾمقد ذم ُم

وأُمر رؤؾم٤مء  ومقوع اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ احلجر إؾمقد ذم رداء، سمٞمٜمٝمؿ طمرب داُمٞم٦م،

وم٠مظمذ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف  اًم٘مب٤مئؾ أن يٛمسؽ يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ سمٓمرف ُمٜمف، وي٘مرسمقه إمم ُمٙم٤مٟمف،

ذه اًمٗمراؾم٦م اًمٜمبقي٦م اٟمتٝمك اخلالف سملم ىمريش. وهب ُمقوٕمف.وؾمٚمؿ احلجر ُمـ اًمرداء وووٕمف ذم 

 (. 12/3اًمروض إٟمػ و ؛/2ؾمػمة اسمـ هِم٤مم  )ًمالؾمتزادة ُمٜمف راضمع:

ًمالؾمتزادة ُمـ ىمّمص ومراؾم٦م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ راضمع: اًمتٗمسػم اًمٕمزيزي ذم 

 (٧املنه/ ) َّ  ىك مك لك اك يق ٱُّٱىمقًمف شمٕم٤ممم:



َ قيدةَ الع َ شرحَ    22   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 أقسام الفراشة: 

ذم ذح اًمٗم٘مف إيمؼم حت٧م يمراُم٦م اًمقزم صمالصم٦م أىمس٤مم ًمٚمٗمراؾم٦م، ذيمر اعمال قمكم اًم٘م٤مري 

 ُمٚمخّمٝم٤م ُم٤م يكم: 

( ) اًمٗمراؾم٦م اإليامٟمٞم٦م، خيٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم ذم ىمٚمقب إوًمٞم٤مء ذيم٤مء يدريمقن هب٤م قمج٤مئ٥م

  احل٘م٤مئؼ وهمرائبٝم٤م.

ُم٤م ُمٕمٜم٤مه؟ وم٘م٤مل: (1)«ختٚم٘مقا سم٠مظمالق اهلل» ٌم قمـ ىمقًمف:يؾمئؾ اًمِمٞمخ دوؾم٧م حمٛمد اًم٘مر

 وم٤مٟمنموا اؾمؿ اهلل شمٕم٤ممم واًمنميٕم٦م، وأظمٗمقا أٟمٗمسٙمؿ. وأفمٝمر ظمٚم٘مف، شمٕم٤ممم ذاشمف،أظمٗمك اهلل 

 ُيٙمَِمػ ًمبٕمض اًمٜم٤مس سم٤مًمري٤مو٦م واعمِم٘م٦م واخلٚمقة قمـ اًمٜمت٤مئ٩م، ( اًمٗمراؾم٦م اًمري٤موٞم٦م:3)

 وهذه اًمٗمراؾم٦م حتّمؾ ًمٚمٛم١مُمـ واًمٙم٤مومر. 

ٓمٜم٦م، سمٕمض اًمٜم٤مس ظمٚمً٘م٤م يدل قمغم اًمذيم٤مء واًمٗمخيٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم  ( اًمٗمراؾم٦م اخلٚم٘مٞم٦م:2)

 سمتٍمف وزي٤مدة(.  30-322)ُمٜمح اًمروض إزهر،ص وإدراك طم٘م٤مئؼ إؿمٞم٤مء.

وذح اًمّمدر هذا  (٧٧٣اْلًػام/ ) َّمم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ( 2)

 حيّمؾ ًمٚمقزم. 

 وم٤مًمٜمبل أومم.  ،إذا يم٤من إوًمٞم٤مء حيّمؾ هلؿ ذح اًمّمدر اجلقاب:

 ىسبة تفضول الويل عذ النبي: 

قمـ ش إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من قمـ ُمّم٤ميد اًمِمٞمٓم٤من» ذم يمت٤مسمف طمٙمك احل٤مومظ اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل

وزادت : »اًمِمٞمخ حمل اًمديـ اسمـ قمريب ىمقًمف سم٠من اًمقزم أومْمؾ ُمـ اًمٜمبل، صمؿ رد قمٚمٞمف وم٘م٤مل

آحت٤مدي٦م أشمب٤مع اسمـ اًمٕمريب واسمـ ؾمبٕملم واًمٕمٗمٞمػ اًمتٚمٛمس٤مين، وأضاهبؿ قمٚمی ه١مٓء سمام ىم٤مًمف 

اًمرؾمقل؛ ٕٟمف ي٠مظمذ ُمـ اعمٕمدن اًمذي  ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م حمٛمد سمـ قمريب أن اًمقزم أقمٚمی درضم٦م ُمـ

ومجٕمؾ ه١مٓء اعمالطمدة ي٠مظمذ ُمٜمف اعمٚمؽ اًمذي يقطمل إمم اًمرؾمقل ومٝمق أقمٚمی ُمٜمف سمدرضمتلم. 

، ط: 3/322)إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من قمـ ُمّم٤ميد اًمِمٞمٓم٤من  ش.أٟمٗمسٝمؿ وؿمٞمقظمٝمؿ أقمغم رم اًمتٚم٘مك ُمـ اًمرؾمؾ سمدرضمتلم

 ُمٙمتب٦م اعمٕم٤مرف، اًمري٤مض(

                                                 
(،هذه اًمرواي٦م ذيمره٤م اًمّمقومٞم٦م ) :طم٤مؿمٞم٦م يٕمرف ًمف أصؾ ذم رء ُمـ اًمٙمت٥م اًمست٦م. ٓ ىم٤مل اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط(

 (/11ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ٓسمـ أيب اًمٕمز



َ قيدةَ الع َ شرحَ    200   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ٙمذا ؾمٛمٕمٜم٤م هو» صمؿ رده: ا اًم٘مقل إمم اسمـ قمريب،ٟمس٥م هذ أسمق طمٞم٤من إٟمدًمز ويمذًمؽ

لم اعمْمٚمِّلم وهق اسمـ قمريب اًمٓم٤مئل احل٤ممتل  ص٤مطم٥م ٤مًمِّ َُمـ حَيٙمل هذه اعم٘م٤مًم٦م قمـ سمٕمض اًمْم  

ومٙم٤من يٜمبٖمل أن يسٛمی سم٤مًمُ٘مبُقح اهلََٚمٙمِّٞم٦م، وإٟمف يم٤من يزقمؿ أن اًمقزم ظمػم ُمـ ش اًمٗمتقح اعمٙمٞم٦م»

، ىم٤مل: ّٕن اًمقزم  ي٠مظُمذ قمـ اهلل  سمٖمػم واؾمٓم٦م، واًمٜمبل  ي٠مظُمذ سمقاؾمٓم٦م قمـ اهلل، وٕن اًمقزم اًمٜمبلِّ

ىم٤مقمد ذم احلرضة اإلهِلٞم٦م، واًمٜمبل  ُمرؾمؾ إمم ىمقٍم، وُمـ يم٤من ذم احلرضِة أومْمُؾ مِمـ  ُيرؾِمُٚمف 

 (2-13، اًمٙمٝمػ:1/1)اًمبحر اعمحٞمط  ش.ص٤مطم٥ُم احلرضة

( هذا 3ص )ش ًمِمٞمٓم٤مناًمٗمرىم٤من سملم أوًمٞم٤مء اًمرمحـ وأوًمٞم٤مء ا» اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم يمت٤مسمف: اوقمز

 ه.صمؿ رد   اًم٘مقل إمم اسمـ قمريب،

)ذح وُمٜم٤مومؼ. وُمٚمحد، وزٟمديؼ، وذه٥م اسمـ أيب اًمٕمز إمم اًم٘مقل سم٠من اسمـ قمريب يم٤مومر،

 (2/3اًمٕم٘مٞمدة  اًمٓمح٤موي٦م ٓسمـ أيب اًمٕمز 

ٓ  وأدظمؾ اًمٜم٤مس إًمٞمٝم٤م ُم٤م واحلؼ أن اسمـ قمريب ىمد شمٓمرق يمثػم ُمـ اًمتٍمف إمم يمتبف،

 قمريب.  قمالىم٦م ًمف سمٛمقىمػ اسمـ

)اسمـ قمريب( ريض اهلل قمٜمف اًم٘مقل سمتٗمْمٞمؾ  ٞمفوُٟمِس٥م إًم» ىم٤مل اًمٕمالُم٦م أًمقد رمحف اهلل:

سمسب٥م  -وطم٤مؿم٤مه-اًمقزم قمٚمی اًمٜمبل واًمرؾمقل، وظم٤مض ومٞمف يمثػم ُمـ اعمٜمٙمريـ طمتی يمٗمروه 

ويمذا ُمـ ؾم٤مئر شم٠مًمٞمٗم٤مشمف سمام يٜم٤مذم هذا اًم٘مقل  ،«ومتقطم٤مشمف»ح ذم همػم ُمقوع ُمـ ذًمؽ، وىمد س  

  ف اعمٜمٙمرون. طمسبام ومٝمٛم

أٟمف يٜمبٖمل عمـ ؾمٛمع ًمٗمٔم٦ًم ُمـ قم٤مرٍف ُمتح٘مٍؼ ُمبٝمٛم٦ًم يم٠من ش اًم٘مرسم٦م»وىمد ذيمر ذم يمت٤مب 

ي٘مقل: اًمقٓي٦م هل اًمٜمبقة اًمٙمؼمی، أو اًمقزم اًمٕم٤مرف ُمرشمبتف ومقق ُمرشمب٦م اًمرؾمقل، أن يتح٘مؼ 

ُمـ  اعمراد ُمٜمٝم٤م وٓ يب٤مدر سم٤مًمٓمٕمـ. صمؿ ذيمر ذم سمٞم٤من ُم٤م ذيمر ُم٤م ٟمّمف: اقمٚمؿ أٟمف ٓ اقمتب٤مر ًمٚمِمخص

طمٞم٨م ُم٤م هق إٟمس٤من ومال ومْمؾ وٓ ذف ذم اجلٜمس سم٤محلٙمؿ اًمذايت، وإٟمام ي٘مع اًمتٗم٤موؾ 

سم٤معمراشم٥م، وم٤مٕٟمبٞم٤مء صٚمقات اهلل شمٕم٤مًمی قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م ومْمٚمقا اخلٚمؼ إٓ هب٤م، وم٤مًمٜمبل  صٚمی اهلل قمٚمٞمف 

وؾمٚمؿ ًمف ُمرشمب٦م اًمقٓي٦م واعمٕمروم٦م واًمرؾم٤مًم٦م، وُمرشمب٦م اًمقٓي٦م واعمٕمروم٦م دائٛم٦م اًمقضمقد، وُمرشمب٦م 

رؾم٤مًم٦م ُمٜم٘مٓمٕم٦م؛ وم٢مهن٤م شمٜم٘مٓمع سم٤مًمتبٚمٞمغ، واًمٗمْمؾ ًمٚمدائؿ اًمب٤مىمل، واًمقزم اًمٕم٤مرف ُم٘مٞمؿ قمٜمده اًم

ؾمبح٤مٟمف، واًمرؾمقل ظم٤مرج، وطم٤مًم٦م اإلىم٤مُم٦م أقمٚمی ُمـ طم٤مًم٦م اخلروج، ومٝمق صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 ًٓ ، وهق صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ طمٞم٨م يمقٟمف وًمٞم٤ًّم وقم٤مروًم٤م أقمٚمی وأذف ُمـ طمٞمثٞم٦م يمقٟمف رؾمق

واظمتٚمٗم٧م ُمراشمبف، ٓ أن اًمقزم ُِمٜم ٤م أرومع ُمـ اًمرؾمقل. ٟمٕمقذ سم٤مهلل شمٕم٤ممم ُمـ  اًمِمخص سمٕمٞمٜمف



َ قيدةَ الع َ شرحَ    20   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 .(/312)روح اعمٕم٤مين ش.اخلذٓن...

اقمٚمؿ أن ُمـ مجٚم٦م ُم٤م أؿمٞمع قمـ اًمِمٞمخ » وىم٤مل اإلُم٤مم قمبد اًمقه٤مب اًمِمٕمراين رمحف اهلل:

ٞمخ ريض اهلل حمٞمل اًمديـ أٟمف ي٘مقل: ُم٘م٤مم اًمقٓي٦م أشمؿ  ُمـ ُم٘م٤مم اًمرؾم٤مًم٦م قمٚمی اإلـمالق، واًمِم

اقمٚمؿ أن احلؼ شمٕم٤ممم ش: اًمٗمتقطم٤مت»قمٜمف سمريٌء ُمـ ذًمؽ، وم٘مد ىم٤مل ذم اًمب٤مب اًمراسمع قمنم ُمـ 

ىمّمؿ فمٝمقر إوًمٞم٤مء سم٤مٟم٘مٓم٤مع اًمٜمبقة واًمرؾم٤مًم٦م سمٕمد ُمقت حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وذًمؽ 

ًمٗم٘مدهؿ اًمقطمل اًمرسم٤مين اًمذي هق ىمقت أرواطمٝمؿ، وًمق أن أطمدا ُمـ إوًمٞم٤مء يم٤من ذم ُم٘م٤مم ٟمبل 

 قمـ يمقٟمف ىمد ومْمٚمف ُم٤م ىمّمؿ فمٝمره، وٓ اطمت٤مج إمم وطمل قمٚمی ًمس٤من همػمه، وإٟمام هم٤مي٦م اًل ومْم

ًمٓمػ اهلل شمٕم٤ممم سم٤مٕوًمٞم٤مء أٟمف أسم٘می قمٚمٞمٝمؿ وطمل اعمبنمات ذم اعمٜم٤مم ًمٞمست٠مٟمسقا سمرائح٦م اًمقطمل. 

اقمٚمؿ أّن اهلل شمٕم٤ممم ىمد ؾمد  سم٤مب ش: اًمٗمتقطم٤مت»اٟمتٝمی. وىم٤مل أيًْم٤م ذم اًمٙمالم قمٚمی اًمتِمٝمد ُمـ 

٦م قمـ يمؾ خمٚمقق سمٕمد حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وأٟمف ٓ ُمٜم٤مؾمب٦م سمٞمٜمٜم٤م اًمرؾم٤مًم

ذطمف »وسمٞمٜمف صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٙمقٟمف ذم ُمرشمب٦م ٓ يٜمبٖمل أن شمٙمقن ًمٜم٤م. اٟمتٝمی. وىم٤مل ذم 

اقمٚمؿ أن ُم٘م٤مم اًمٜمبل ممٜمقع ًمٜم٤م دظمقًمف، وهم٤مي٦م ُمٕمرومتٜم٤م سمف ُمـ ـمريؼ اإلرث ش: ًمؽممج٤من إؿمقاق

ٞمف، يمام يٜمٔمر ُمـ هق ذم أؾمٗمؾ اجلٜم٦م إمم ُمـ هق ذم أقمٚمی قمٚمٞملم، ويمام يٜمٔمر أهؾ إرض اًمٜمٔمر إًم

إمم يمقايم٥م اًمسامء. وىمد سمٚمٖمٜم٤م قمـ اًمِمٞمخ أيب يزيد أٟمف ومتح ًمف ُمـ ُم٘م٤مم اًمٜمبقة ىمدر ظمرم إسمرة 

 ًٓ ش: اًمٗمتقطم٤مت» ومٙم٤مد أن حيؽمق. وىم٤مل ذم اًمب٤مب اًمث٤مين واًمستلم  وأرسمع ُمئ٦م ُمـ دمٚمًٞم٤م ٓ دظمق

ٟمف ٓ ذوق ًمٜم٤م ذم ُم٘م٤مم اًمٜمبقة ًمٜمتٙمٚمؿ قمٚمٞمف، وإٟمام ٟمتٙمٚمؿ قمٚمی ذًمؽ سم٘مدر ُم٤م أقمٓمٞمٜم٤م ُمـ اقمٚمؿ أ

ُم٘م٤مم اإلرث وم٘مط؛ ٕٟمف ٓ يّمح ٕطمد ُمٜم٤م دظمقل ُم٘م٤مم اًمٜمبقة، وإٟمام ٟمراه يم٤مًمٜمجقم قمٚمی اعم٤مء. 

وىم٤مل ذم اًمب٤مب اًمس٤مسمع واًمستلم وصمالث ُمئ٦م: ًم٘مد أقمٓمٞم٧ُم ُمـ ُم٘م٤مم اًمٕمبقدي٦م اًمتل اظمتص هب٤م 

صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم٘مدار اًمِمٕمرة اًمقاطمدة ُمـ ضمٚمد اًمثقر ومام اؾمتٓمٕم٧ُم اًم٘مٞم٤مم سمف.  رؾمقل اهلل

اٟمتٝمی. ومٝمذه ٟمّمقص اًمِمٞمخ حمٞمل اًمديـ رمحف اهلل، شمٙمذب سمٛمـ اومؽمی قمٚمٞمف أٟمف ي٘مقل: اًمقٓي٦م 

 (23سمٕمقن، ص)اًمٞمقاىمٞم٧م واجلقاهر ذم سمٞم٤من قم٘م٤مئد إيم٤مسمر، اعمبح٨م اًمث٤مين وإر ش.أقمٔمؿ ُمـ اًمٜمبقة. واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ

صٗم٦م اًمٕمالىم٦م  وسمتٕمبػم آظمر: ( ٟمبقة ووٓي٦م.3) ( ٟمبقة ورؾم٤مًم٦م.) ىمٞمؾ: اًمٜمبل ًمف صٗمت٤من:

ومّمٗم٦م اًمٕمالىم٦م ُمع اهلل أرومع وأقمغم ُمـ صٗم٦م اًمٕمالىم٦م ُمع  ُمع اهلل، وصٗم٦م اًمٕمالىم٦م ُمع اخلٚمؼ.

وطم٘مؼ  واًمٕمالىم٦م ُمع اخلٚمؼ وؾمٞمٚم٦م. اخلٚمؼ. و إصؾ اعم٘مّمقد هق اًمٕمالىم٦م ُمع اهلل شمٕم٤ممم.

 ووٓي٦م اًمٜمبل، وم٤معم٘م٤مسمٚم٦م سملم ٟمبقة اًمٜمبل، الُم٦م اًمِمٕمراين أن وٓي٦م اًمٜمبل أقمغم ُمـ وزم إوًمٞم٤مء،اًمٕم
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 ٓ سملم وٓي٦م اًمٜمبل و وٓي٦م همػمه ُمـ إوًمٞم٤مء. 

ُم٘م٤مم اًمقٓي٦م أيمٛمؾ وأشمؿ  وُمـ ىم٤مل ُمـ اًمٕم٤مروملم أن  » ىم٤مل اإلُم٤مم قمبد اًمقه٤مب اًمِمٕمراين:

ؾم٤مًم٦م، ومٛمراده يمام ىم٤مًمف اًمِم ُم٘م٤مم وٓي٦م اًمٜمبل ذم  إن  ش: اًمٗمتقطم٤مت»ٞمخ حمٞمل اًمديـ ذم ُمـ ُم٘م٤مم اًمرِّ

ٟمٗمسف أشمؿ وأيمٛمؾ ُمـ ُم٘م٤مم رؾم٤مًمتف، وذًمؽ ًمنمف اًمتٕمٚمؼ ودواُمف، وم٢من اًمقٓي٦م يتٕمٚمؼ طمٙمٛمٝم٤م 

سم٤مهلل شمٕم٤ممم وهل٤م اًمدوام ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، واًمرؾم٤مًم٦م يتٕمٚمؼ طمٙمٛمٝم٤م سم٤مخلٚمؼ ويٜم٘مٓمع سمزوال زُمـ 

 ىم٤مًمقه ٟمّم٥م اخلالف سملم ُمٓمٚمؼ اًمقٓي٦م ورؾم٤مًم٦م اًمتٙمٚمٞمػ، ومٚمٞمس ُمراد أطمد ُمـ اًم٘مقم سمام

إٟمبٞم٤مء؛ وم٢من هذا ٓ ي٘مقًمف إٓ اجل٤مهٚمقن سم٤مهلل شمٕم٤ممم اًمذيـ مل ي٘مرسمقا ُمـ طمرضشمف ومل يٕمرومقا 

أهٚمٝم٤م، وطم٤مؿم٤م إوًمٞم٤مء ُمـ ذًمؽ، وىمد ؾمئؾ سمٕمْمٝمؿ قمـ وٓي٦م همػم اًمٜمبل هؾ يّمح أٟمف شمٗمْمؾ 

ٟمٛمٞمؾ إًمٞمف أن وٓي٦م يمؾ ٟمبلر وم٤موٚم٦ٌم قمٚمی وٓي٦م ٟمبل؟ وم٘م٤مل: مل يرد ًمٜم٤م ذم ذًمؽ رء، واًمذي 

ش. وٓي٦م أقمٔمؿ إوًمٞم٤مء، وهق اًمذي يٚمٞمؼ سمٛم٘م٤مُمٝمؿ؛ ٕن اًمقٓي٦م أظمذت قمـ اًمٜمبقة يمام ُمر

 (23)اًمٞمقاىمٞم٧م واجلقاهر، ص

اًمتقىمػ ذم حمؾ آؿمتب٤مه ُمٓمٚمقب يمٕمدُمف ومٞمام شمبلم وضمٝمف ُمـ ظمػم »وىم٤مل اًمِمٞمخ زروق: 

حلسـ قمٜمد ُمقضمبف وإن فمٝمر ُمٕم٤مرض...، ومٛمـ صمؿ أو ذ، وُمبٜمك اًمٓمريؼ قمغم شمرضمٞمح اًمٔمـ ا

ـ اًمٗم٤مرض، واسمـ أطمال، واًمٕمٗمٞمػ اًمتٚمٛمس٤مين، واسمـ ذي ٤مسماظمتٚمػ ذم مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمقومٞم٦م يم

ؾمٙملم، وأيب إؾمح٤مق اًمتجٞمبل، واًمتِمؽمي، واسمـ ؾمبٕملم، واحل٤ممتل، وهمػمهؿ. وىمد ؾمئؾ 

 اسمـ اًمٕمريب احل٤ممتل؟ ؿمٞمخٜم٤م أسمق قمبد اهلل اًم٘مقري رمحف اهلل وأٟم٤م أؾمٛمع، وم٘مٞمؾ ًمف: ُم٤م شم٘مقل ذم

وم٘م٤مل: أقمرف سمٙمؾ ومـ ُمـ أهؾ يمؾ ومـ. وم٘مٞمؾ ًمف: ُم٤م ؾم٠مًمٜم٤مك قمـ هذا؟ وم٘م٤مل: اظمتٚمػ ومٞمف ُمـ 

اًمتٙمٗمػم ظمٓمًرا، وشمٕمٔمٞمٛمف ذم اًمٙمٗمر إمم اًم٘مٓمب٤مٟمٞم٦م. ىمٞمؾ ًمف: ومام شمرضمح؟ ىم٤مل: اًمتسٚمؿ. ىمٚم٧م: ٕن 

اقمد اًمتّمقف، ٕيب اًمٕمب٤مس )ىمق. «رسمام قم٤مد قمغم ص٤مطمبف سم٤مًمرضر ُمـ ضمٝم٦م اشمب٤مع اًمس٤مُمع عمبٝمامشمف وُمقمه٤مشمف

 ، ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت(.1، ىم٤مقمدة:11-12هـ( ، ص122أمحد سمـ أمحد زورق اًمٗم٤مد )م:

ورد  اًمِمٞمخ أذف قمكم اًمتٝم٤مٟمقي قمغم آقمؽماو٤مت اعمقضمٝم٦م إمم اسمـ قمريب ذم وقء 

 ؾم٤مًم٦م ىمقٓ ذهبٞم٤م،وىم٤مل اًمِمٞمخ ذم هن٤مي٦م اًمر .«اًمتٜمبٞمف اًمٓمريب ذم شمٜمزيف اسمـ قمريب»يمالُمف ذم رؾم٤مًم٦م 

ُمقىمٗمل ُمـ اًمِمٞمخ ىمدس هه أين أقمت٘مد ؿمٕمبٞمتف ووٓيتف سمٜم٤مء قمغم ؿمٝم٤مدة اجلؿ اًمٖمٗمػم » وهق:

وٓ  .«أٟمتؿ ؿمٝمداء اهلل ذم إرض» إُمر اًمذي صمبت٧م طمجٞمتف سم٘مقًمف قمٚمٞمف اًمسالم: ُمـ اًمسٚمػ،

ًم٘مقًمف اُمتث٤مٓ  وشمٗمقق ومٝمٛمل، ُمر قم٘مال سم٢مصمب٤مت ُمٕمٔمؿ قمٚمقم اًمِمٞمخ اًمتل شمرضمع إمم إهار،آ

 حض جض مص ُّٱ وٓ سمٜمٗمٞمٝم٤م، اُمتث٤مٓ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:( ٥٦اإلرساء/ ) َّجك مق حق مف خف حف جف ُّٱ شمٕم٤ممم:
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ا ًم٘مقًمف ه٤م وآؿمتٖم٤مل هب٤م ُمـ همػم ضورة ذقمٞم٦م و٤مرًّ  ٟمنَم وأقمتؼِم  ،(٥٣يِنس/ ) َّ حط مض خض

 ،(١آل غىران/ ) َّجت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ٱُّ شمٕم٤ممم:

. «ٓ يريبؽ يريبؽ إمم ُم٤م دع ُم٤م » أؾمتحرضه٤م ووم٘م٤م ًمـ ومال ٤م سم٤مًمتقضمف إمم أىمقاًمف،ـ ـمبٕمً ئوٓ أـمٛم
 قمٚمٞمٝم٤م، ٤موأقمذر اًمٕمٚمامء اًمذيـ أٟمٙمروا أىمقال اًمِمٞمخ قمٚمٞمف ُمت٘مٞمديـ سم٤محلدود اًمنمقمٞم٦م وطمٗم٤مفمً 

، وًم٘مقل اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف (٧٢٦ابللرة/ ) َّجخ مح جح مج  حج مث ٱُّٱ ٤م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:ووم٘مً 

عمقىمػ اعمجٛمؾ قمغم وومؼ ُمقىمػ اًمِمٞمخ جمدد وأضمد هذا ا ،شإٟمام إقمامل سم٤مًمٜمٞم٤مت» وؾمٚمؿ:

واًمزائد  ٤م ُمٜمٝم٤م ذم هن٤مي٦م هذه اخل٤ممت٦م.وؾمٜمذيمر سمٕمًْم  يمام يتجغم ُمـ سمٕمض ُمٙم٤مشمٞمبف. إًمػ اًمث٤مين،

 وطمؼ  ًمف ذًمؽ. أن اًمِمٞمخ اعمجدد يتٙمٚمؿ قمغم أىمقاًمف؛ ٕٟمف ص٤مطم٥م حت٘مٞمؼ وص٤مطم٥م يمِمػ،

 (1 )اًمتٜمبٞمف اًمٓمريب ذم شمٜمزيف اسمـ قمريب، ص وًمسٜم٤م هبذه اعمٜمزًم٦م.

شمٜمبٞمف » وُمـ رؾم٤مئٚمف: وأصمٜمك اًمٕمالُم٦م قمبد اًمقه٤مب اًمِمٕمراين ذم ُمٕمٔمؿ يمتبف قمغم اسمـ قمريب.

وأصمٜمك اًمِم٤مُمل ذم سم٤مب اعمرشمد ُمـ يمت٤مب اجلٝم٤مد  .«إهمبٞم٤مء قمغم ىمٓمرة ُمـ سمحر قمٚمقم إوًمٞم٤مء

وذيمر اًمٕمالُم٦م اسمـ طمجر  ( قمغم اًمِمٞمخ إيمؼم،/321-30) ُمٓمٚم٥م ذم طم٤مل اًمِمٞمخ إيمؼم

 ( اًمِمٞمخ إيمؼم سم٤مخلػم.3-)ص  «ًمٗمت٤موى احلديثٞم٦ما»اعمٙمل ذم 
 

 

-  ْه ُِ اثلَِّلاِت ِوْي  َغِي  (2)وََصحَّ  ،(1)َوًُْؤِوُي بَِىا َجاَء ِوْي َكَراَواتِ
هْ  ُِ  .(3)ِرَوايَاتِ

 ،واإلهاىة ،واالشتدراج ،وادعجزة ،واإلرهاص ،تعريف الكرامة

 وادعوىة:  ،والسحر

)ذح ٤مدة ُمـ ىمبؾ اًمٕم٤مرف سم٤مهلل شمٕم٤ممم، سمال دقمقی اًمٜمبقة. فمٝمقر أُمر ظم٤مرق ًمٚمٕم الكرامة:

 (330وذح اًمٕم٘م٤مئد، ص .3/2اعم٘م٤مصد 

                                                 
( ذم )0 «وذم ش. ذم يمراُم٤مهتؿ ،2 «2، 31وذم ش. وٟم١مُمـ سمجٛمٞمع يمراُم٤مهتؿ « وٟم١مُمـ سمجٛمٞمع إوًمٞم٤مء وسمجٞمٛمع

واعمثب٧م ُمـ سم٘مٞم٦م اًمٜمسخ. واعمٗمٝمقم واطمد.ش.  صح...يمراُم٤مهتؿ وسمام
واعمثب٧م ُمـ سم٘مٞم٦م اًمٜمسخ. واعمٕمٜمك ؾمقاء.ش. وُم٤م صح» 2، 1وذم ش. وسمام صح» 2( ذم 3)
ش.وصح قمـ اًمث٘م٤مت ُمـ رواي٤مهتؿ»ىمقًمف  32وؾم٘مط ُمـ ش. يمام ضم٤مء سمف إصمر»سمٕمده زي٤مدة  ( ذم 2)



َ قيدةَ الع َ شرحَ    20   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ودقمقاه صحٞمح٦م ومٝمل ُمٕمجزة، وإن يم٤مٟم٧م دقمقاه سم٤مـمٚم٦م  وم٢من يم٤من ُمع دقمقة اًمٜمبقة،: أي

  ومٝمق اؾمتدراج.

 سمٛمٕمٜمك اًمت٠مؾمٞمس.  رَهص: أُمر قمغم ظمالف اًمٕم٤مدة ىمبؾ اًمٜمبقة، اإلرهاص:

واعمح٘م٘مقن قمٚمی أن ظمقارق اًمٕم٤مدات اعمتٕمٚم٘م٦م سمبٕمث٦م اًمٜمبل إذا » اين:ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمتٗمت٤مز

يم٤مٟم٧م ُمت٘مدُم٦م، وم٢من فمٝمرت ُمٜمف، وم٢من ؿم٤مقم٧م، ويم٤من هق ُمٔمٜم٦م اًمبٕمث٦م يمام ذم طمؼ ٟمبٞمٜم٤م قمٚمٞمف 

أي: شم٠مؾمٞمس  .اًمّمالة واًمسالم طمٞم٨م أظمؼم سمذًمؽ سمٕمض أهؾ اًمٙمت٤مب واًمٙمٝمٜم٦م، وم٢مره٤مص

 (2،/2)ذح اعم٘م٤مصد ش. ًم٘م٤مقم٦م اًمبٕمث٦م

٤مص ذقًم٤م: ىمسؿ ُمـ اخلقارق، وهق اخل٤مرق هاإلر» حمٛمد أقمغم اًمتٝم٤مٟمقي: وىم٤مل اًمِمٞمخ

َل سمف؛ ٕن  اإلره٤مص ذم اًمٚمٖم٦م سمٜم٤مء اًمبٞم٧م، ومٙم٠مّٟمف سمٜم٤مء سمٞم٧م  اًمذي ئمٝمر ُمـ اًمٜمبل ىمبؾ اًمبٕمث٦م، ؾُمٛمِّ

 (/)يمِم٤مف اصٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن  ش.إصمب٤مت اًمٜمبقة. يمذا ذم طمقار ذح اًمٕم٘م٤مئد

٤مص: إطمداث أُمر ظم٤مرق ًمٚمٕم٤مدة هاإلر» يػ اإلره٤مص:ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اجلرضم٤مين ذم شمٕمرو

 ․1واٟمٔمر: اًمتقىمٞمػ قمٚمی ُمٝمامت اًمتٕم٤مريػ ًمٚمٛمٜم٤موي، ص ․)اًمتٕمريٗم٤مت، صش. دال قمٚمی سمٕمث٦م ٟمبل ىمبؾ سمٕمثتف

 (1واًمٙمٚمٞم٤مت، ص ./2ودؾمتقر اًمٕمٚمامء 

 قمؼم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمـ ظمرق اًمٕم٤مدة سمٕمد اًمٜمبقة سم٤مًمبٞمٜم٤مت. ادعجزة: 

ومٓمػمان اًمٓم٤مئرة ذم  وهق يٗمقق إؾمب٤مب، إلٟمس٤من قمـ حتديف،يٕمجز ا وم٤معمٕمجزة ومٕمؾ،

وأُم٤م ـمػمان هير ؾمٞمدٟم٤م سمؾ ُمـ سم٤مب اًمٕمج٤مئ٥م.ًمٞمس ُمٕمجزة؛(ENGINEاهلقاء سم٘مقة اعمحرك)

 ٕٟمف ومقق إؾمب٤مب. ؾمٚمٞمامن قمٚمٞمف اًمسالم ذم اهلقاء ومٛمٕمجزة؛

ة قمٜمد وهل أُمر ئمٝمر سمخالف اًمٕم٤مدة قمٚمی يد ُمدقمل اًمٜمبق» ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمتٗمت٤مزاين:

 (30-301)ذح اًمٕم٘م٤مئد اًمٜمسٗمٞم٦م، ص ش.حتدي اعمٜمٙمريـ قمٚمی وضمف يٕمجز اعمٜمٙمريـ قمـ اإلشمٞم٤من سمٛمثٚمف

اعمٕمجزة أُمر ظم٤مرق ًمٚمٕم٤مدة داٍع إمم اخلػم واًمسٕم٤مدة، ُم٘مرون » وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اجلرضم٤مين:

ذح  واٟمٔمر أيًْم٤م: ․21)اًمتٕمريٗم٤مت، صش. ىمّمد سمف إفمٝم٤مر صدق ُمـ ادقمك أٟمف رؾمقل اهلل سمدقمقی اًمٜمبقة،

 (2/303ودؾمتقر اًمٕمٚمامء  ؛22/3ويمِم٤مف اصٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن واًمٕمٚمقم  ؛33وحتٗم٦م اعمريد، ص ؛/2اعم٘م٤مصد 

طم٤مصؾ اًم٘مقل أن ُم٤م يٙمقن حت٧م إؾمب٤مب اًمٕم٤مُم٦م ومٝمق ُمـ اًمٕم٤مدي٤مت، وُم٤م حت٧م إؾمب٤مب 

 اخل٤مص٦م ومٛمـ اًمٕمج٤مئ٥م، وُم٤م ًمٞمس حت٧م إؾمب٤مب ومٝمق ُمٕمجزة. 

 أو وم٤مؾمؼ ُمـ ظمرق اًمٕم٤مدة اعمقاومؼ ًمٚمٓمبٞمٕم٦م واًمدقمقى.ُم٤م ئمٝمر قمغم يد يم٤مومر  االشتدراج:



َ قيدةَ الع َ شرحَ    202   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وُمٙمًرا  وآؾمتدراج وهق ُم٤م ئمٝمر قمٚمی يد وم٤مؾمؼ ظمديٕم٦مً » ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمب٤مضمقري:و

 ( 33)حتٗم٦م اعمريد، ص ش.سمف

)واٟمٔمر: ش. ؾمقاء صدر قمـ يم٤مومر أو قمـ ُم١مُمـ وم٤مؾمؼ(: »322)ص «اًمٜمؼماس»وىم٤مل ذم 

 (3/20. ودؾمتقر اًمٕمٚمامء 330ذح اًمٕم٘م٤مئد، ص

يمام ادقمك ُمسٞمٚمٛم٦م  وًمٙمـ خي٤مًمػ دقمقاه، أن ي٠ميت اًمٙم٤مومر سمام خيرق اًمٕم٤مدة،اإلهاىة: 

وسمّمؼ ذم قملم إقمقر  وم٠مصبح أصٚمع، ومٛمسح سمٞمده رأس صبل ًمٚمؼميم٦م، اًمٙمذاب اًمٜمبقة،

 وم٠مصبح أقمٛمك. 

٤مٟم٦م وهق ُم٤م ئمٝمر قمٚمی يده )أي: وم٤مؾمؼ( شمٙمذيًب٤م ًمف، يمام وىمع هاإل» ىم٤مل اإلُم٤مم اًمب٤مضمقري:

. واٟمٔمر: 33)حتٗم٦م اعمريد، ص ش.وم٢مٟمف شمٗمؾ ذم قملم أقمقر ًمتؼمأ ومٕمٛمٞم٧م اًمّمحٞمح٦م عمسٞمٚمٛم٦م اًمٙمذاب؛

 (22. وطم٤مؿمٞم٦م اخلٞم٤مزم قمٚمی ذح اًمٕم٘م٤مئد، ص/311يمِم٤مف اصٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن واًمٕمٚمقم 

 ُم٤م ئمٝمر قمغم يد همػم اعمسٚمؿ ُمـ ظمرق اًمٕم٤مدة حت٧م إؾمب٤مب اخلٗمٞم٦م.  السحر:

رق ًمٚمٕم٤مدة سمٛمب٤مذة أقمامل خمّمقص٦م اًمسحر إفمٝم٤مر أُمر ظم٤م» ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمتٗمت٤مزاين:

)ذح اعم٘م٤مصد ش. جيري ومٞمٝم٤م اًمتٕمٚمٞمؿ واًمتٕمٚمؿ، وشمٕملم قمٚمٞمٝم٤م ذة اًمٜمٗمس، وشمت٠مشمك ومٞمٝم٤م اعمٕم٤مرو٦م

2/2.   3وُمثٚمف ذم دؾمتقر اًمٕمٚمامء/2) 

وُمٜمف اًمِمٕمبذة، وهل: ظمٗم٦م اًمٞمد، يری أن هل٤م طم٘مٞم٘م٦م،  اًمسحر،» وىم٤مل اإلُم٤مم اًمب٤مضمقري:

وُمٕم٤مرف  ؛/222ويمِم٤مف اصٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن  ․واٟمٔمر: اعمٗمردات ًمٚمراهم٥م ․33ريد، ص)حتٗم٦م اعمش. وٓ طم٘مٞم٘م٦م هل٤م

  (./3اًمٕمامين ًمٚمِمٞمخ اعمٗمتل حمٛمد ؿمٗمٞمع ،ُمٕم٤مرف اًم٘مرآنودهٚمقي؛ ًمٚمِمٞمخ حمٛمد إدريس اًمٙم٤مٟم ،اًم٘مرآن

 شمٜم٘مٚم٥م احل٘مٞم٘م٦م سم٤مًمسحر، إٓ أٟمف ًمف شم٠مصمػما.  أي ٓ

ومتح اًمب٤مري، سم٤مب  )ًمالؾمتزادة ُمٜمف راضمع:ًمسحر.شمٜم٘مٚم٥م احل٘مٞم٘م٦م سم٤م ٓ ىم٤مل اعمح٘م٘مقن ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ:

  (.23/2ًمٚمِمٞمخ حمٛمد إدريس اًمٙم٤مٟمدهٚمقي  ،ُمٕم٤مرف اًم٘مرآنو؛ /32ؿمٗمٞمع حمٛمد ًمٚمٛمٗمتل  ،ُمٕم٤مرف اًم٘مرآنو؛ /333اًمسحر 

 ُمثؾ ىمبقل اًمدقم٤مء سم٤معمٓمر.  ًمٕم٤مُم٦م اعمسٚمٛملم،مم٤م خي٤مًمػ اًمٕم٤مدَة ُم٤م ئمٝمر  ادعوىة:

: ُم٤م ئمٝمر قمٚمی يد اًمٕمقام ختٚمٞمًّم٤م هلؿ ُمـ اعمٕمقٟم٦م، وهل» ىم٤مل اإلُم٤مم اًمب٤مضمقري:

 (2/2ذح اعم٘م٤مصد . و22واٟمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اخلٞم٤مزم قمٚمی ذح اًمٕم٘م٤مئد، ص ․33)حتٗم٦م اعمريد، صش.ؿمدة

 والفالشفة:  ،الرد عذ ادعتزلة

 اًمٜم٤موملم ًمٙمراُم٦م اًمقزم. واًمٗمالؾمٗم٦م ،قمغم اعمٕمتزًم٦م ذم ٟمص اعم١مًمػ هذا رد  



َ قيدةَ الع َ شرحَ    201   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
يٛمٙمـ اٟمتٗم٤مء  ومال ًمٕم٤مدات وإؾمب٤مب ًمت١مدي إمم اعمسب٥م،ىم٤مل اًمٗمالؾمٗم٦م: ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم ا

 وهق ظمالف اًمتجرسم٦م.  اعمسب٥م ُمع وضمقد إؾمب٤مب.

ذو اًمروح خيرج ُمـ ذي  ُمثؾ: وًمٞمس يمٚمٞم٤م، شم٠مصمػم إؾمب٤مب أُمر أيمثري، وٟمحـ ٟم٘مقل:

وأُم٤م اًمدضم٤مج  واًمدضم٤مج خترج ُمـ اًمبٞمض، اًمروح، وًمٙمـ طمنمات إرض شمٜمِم٠م قمـ اًمؽماب،

وأُم٤م احل٥م إول ومخرج  واحل٥م يٜمب٧م سم٢مًم٘م٤مء اًمبذر ذم إرض، اهلل شمٕم٤ممم. إول ومخرج سم٘مدرة

وُمث٤مل اعمٕمجزة أن  وُمع قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م. وقم٤مدة اعمٚمؽ ُمع ظم٤مصتف ظم٤مص٦ٌم، سم٘مدرة اهلل شمٕم٤ممم.

 ومٞم٘مقل اعمٚمؽ: ومٞم٘مقل اعمٛمثؾ: يٜمٙمر اًمٜم٤مس متثٞمكم، ًمٞمبٚمغ اًمٜم٤مس رؾم٤مًمتف، يتخذ اعمٚمؽ ممثال ًمف،

ومٞم٘مبؾ  وىمؾ: هذا ىمدح اعمٚمؽ أقمٓم٤مٟمٞمف، وم٤مقمروف قمٚمٞمٝمؿ، عمٚمٙمل اخل٤مص،أقمٓمٞمؽ هذا اًم٘مدح ا

 اًمٜم٤مس متثٞمٚمؽ. 

فمٝمقراًمٙمراُم٦م ُمـ اًمقزم  ؾمٚمٛمٜم٤م ًمق وي٘مقًمقن: دون اًمٙمراُم٦م، يٕمؽمف اعمٕمتزًم٦م سم٤معمٕمجزة،

فمٝمقر اًمٙمراُم٦م قمغم يد اًمقزم ُمـ  وٟمحـ ٟم٘مقل: ٟمٛمٞمِّز اًمٜمبل ُمـ اًمقزم، وٓ اظمتٚمٓم٧م اعمٕمجزة،

 هذه اًمٙمراُم٦م سمؼميم٦م اشمب٤مع اًمٜمبل. وي٘مقل اًمقزم سمدوره: ٤مًمقزم ُمتبع ًمٚمٜمبل.وم سمريم٤مت اشمب٤مع اًمٜمبل،

 (.3/2وذح اعم٘م٤مصد ؛ 322وحتٗم٦م اعمريد، ص؛ 322-321واًمٜمؼماس، ص؛ 331)اٟمٔمر: ذح اًمٕم٘م٤مئد، ص

ويٛمٙمـ ٟم٘مض اؾمتدٓهلؿ سم٤مًمسحر؛ وم٢مٟمف جيري ذم اًمسحر » ىم٤مل اًمٕمالُم٦م قمّم٤مم اًمديـ:

ًٓمتبس سم٤معمٕمجزة، ومٞمٗمسد سم٤مب إصمب٤مت اًمٜمبقة، ومام هق ضمقاهبؿ قمٜمف سم٠من ي٘م٤مل: ًمق يم٤من اًمسحر صم٤مسمًت٤م 

ومٝمق ضمقاسمٜم٤م. ويٜمبٖمل أن ٓ خيص إٟمٙم٤مر اعمٕمتزًم٦م سم٤مًمٙمراُم٦م سمؾ سمٛمٓمٚمؼ ظم٤مرق اًمٕم٤مدة يمراُم٦ًم يم٤مٟم٧م 

 (۰) ذح اًمٕمالُم٦م اًمٕمّم٤مم قمٚمی ذح اًمٕم٘م٤مئد، صش. أو اؾمتدراضًم٤م

ء هق ذم احل٘مٞم٘م٦م ُمٕمجزة إن  وىمقَع يمراُم٤مت إوًمٞم٤م» وىم٤مل حمٛمد سمـ ظمٚمٞمؾ اهلراس:

ًمألٟمبٞم٤مء؛ ٕن شمٚمؽ اًمٙمراُم٤مت مل حتُّمؾ هلؿ إٓ سمؼميم٦م ُمت٤مسمٕمتٝمؿ ًمألٟمبٞم٤مء، وؾَمػمهؿ قمٚمی 

 (323ًمٚمٝمراس، ص  ،)ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦مش. َهْدهيؿ

 يٕمٚمؿ، وىمٞمؾ: وإٓ دظمٚمف اًمٙمؼم. يٕمٚمؿ، ٓ وم٘مٞمؾ: هؾ يٕمٚمؿ اًمقزم وٓيتف أم ٓ؟ واظمتٚمٗمقا:

-2)ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م، اًمٙمٝمػ: اضمتٜمبٝم٤م اًمقزم. وإذا يم٤مٟم٧م اًمٙمؼمي٤مء ُمٕمّمٞم٦م، .واًمٙمؼمي٤مء خت٤مًمػ اًمقٓي٦م

3) 

 الفرق بني ادعجزة والسحر: 

(ٓ ) واًمسحر خيْمع ًمألؾمب٤مب اخلٗمٞم٦م.  شم٘مقم اعمٕمجزة قمغم إؾمب٤مب؛ 



َ قيدةَ الع َ شرحَ    20   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ( ًمٞمس ذم اعمٕمجزة شمٕمٚمٞمؿ وشمٕمٚمؿ، واًمسحر ومٞمف شمٕمٚمٞمؿ وشمٕمٚمؿ. 3)

 واًمٙم٤مومر.  ،واًمٗم٤مضمر ،قمغم يد اًمٗم٤مؾمؼ ( شمٔمٝمر اعمٕمجزة قمغم يد ٟمبل، واًمسحر ئمٝمر2)

(.شمٔمٝمر اعمٕمجزة ُمع اًمٜمبل ذم يمؾ طم٤مل ُمـ إطمقال: اًمٖمٗمٚم٦م واًمٜمقم، واًمٞم٘مٔم٦م )  وأُم٤م

 وم٢مذا اٟمٕمدُم٧م هذه اٟمٕمدم اًمسحر.  وأٓت، ،اًمسحر ومتٔمٝمر سم٤مٕؾمب٤مب اخلٗمٞم٦م

مم واًم٘مرب إ ،واًمْمالل ،( اعمٕمجزة شمزيد ُمـ اًمٕمبقدي٦م هلل شمٕم٤ممم، واًمسحر يزيد اًمٙمؼم2)

 اًمِمٞم٤مـملم واجلـ. 

 :أي وأُم٤م اًمسحر ومٗمٞمف دظمؾ ُمـ اًمِمٞمٓم٤من، ( اعمٕمجزة ومٞمٝم٤م دظمؾ ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم،1)

 اعمٕمجزة ٟمقر يمٚمف، واًمسحر فمٚمٛم٦م يمٚمٝم٤م. 

(ٓ ) ،ي٘مقل اًمِم٤مقمر اًمٗم٤مرد: يسع حتدي اعمٕمجزة، واًمسحر يسع حتديف 

ر  رحس  اب زجعمہ  ولہپ زندن  دل وخش دا

 

  رداسرمی تسیچ زومیس دی اضیب ۞

ـِ اًمس٤مُمري؟  وم٢مٟمف ٓ ،ٓ شم٘مٚمؼ)  ظمذ اًمٞمد اًمبٞمْم٤مء ُمـ سم٠من ي٠مقمالىم٦م ًمٚمسحر سم٤معمٕمجزة، َُم

ًمٚمٛمٗمتل  ،ُمٕم٤مرف اًم٘مرآنو؛ 22/2ًمٚمِمٞمخ حمٛمد إدريس اًمٙم٤مٟمدهٚمقي  ،)ُمٕم٤مرف اًم٘مرآن (.. يمال ٓ يٛمٙمـ ذًمؽُمقؾمك

  (.31-31ًمٚمِمٞمخ حمٛمد إدريس اًمٙم٤مٟمدهٚمقي، ص  ،؛ قمٚمؿ اًمٙمالم/3ؿمٗمٞمع رمحف اهلل 

ذيمر ُمقٟٓم٤م اًمروُمل ىمّم٦م ُمٗم٤مده٤م أن اًمسحرة ضمٚمسقا قمغم اصمٜملم ُمـ يمب٤مر ؾمحرهتؿ 

يراىمبقن: هؾ يم٤مٟم٧م قمّم٤م ُمقؾمك ُمٕمجزة أم ٓ؟ وم٘مٞمؾ هلؿ: اٟمٓمٚم٘مقا إمم اًمٕمّم٤م طملم يٙمقن 

وم٤مًمسحرة أُم٤مُمٝم٤م  وشمبٕم٧م اًمسحرة، اٟمٓمٚم٘م٧م ُمـ ُمٙم٤مهن٤م، ومٚمام شمسٚمٚمقا إمم اًمٕمّم٤م، ُمقؾمك ٟم٤مئام،

طمٙمك هذه اًم٘مّم٦م  ،22ص اًمدومؽم اًمث٤مًم٨م، )اعمثٜمقي ًمٚمروُمل،.ُمٕمجزة وًمٞمس ؾمحرا وهل شمتبٕمٝمؿ، ومٕمٚمٛمقا أهن٤م

-22/2واًمِمٞمخ حمٛمد إدريس اًمٙم٤مٟمدهٚمقي ذم ُمٕم٤مرف اًم٘مرآن  ،/220اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م أٟمقر اًمِم٤مه اًمٙمِمٛمػمي ذم ومٞمض اًمب٤مري

22 ٤م(. أيًْم 

 أدلة الكرامات: 

() يمراُم٦م ُمـ  (٥١آل غىران/ ) َّخم حم جم هل مل  خل حل جل  ٹٱٹٱُّٱ

  هلل شمٕم٤ممم عمريؿ ريض اهلل قمٜمٝم٤م.ا

الكُف/ ) َّ  مش هس مس هث مث هت مت هب مب مئهئ هي  مي خي حي جي ٰه ٹٱٹٱُّٱ (3)

،ومل شمتقومر طمٞمٜمئذ  ومّسد  اإلؾمٙمٜمدر ذو اًم٘مرٟملم اًمٓمريؼ سم٢مومراغ اًم٘مٓمر قمغم ُم٤م سملم اجلبٚملم( ٣٦

  ومٙم٤من يمراُم٦م ًمف. أٓت اجلديدة،



َ قيدةَ الع َ شرحَ    201   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ُمـ  ،(٤١اجلىل/ ) َّزن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق ٹٱٹٱُّٱ( 2)

 وىمٞمؾ: اعمراد سمف ؾمٚمٞمامن ٟمٗمسف، س يمٚمٛمح سم٤مًمبٍم.يمراُم٤مت آصػ سمـ سمرظمٞم٤م أن ضم٤مء سمٕمرش سمٚم٘مٞم

 رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّٱٱوهذا خم٤مًمػ ًمٔم٤مهر أي٦م اًمٙمريٛم٦م:
ويمراُم٦م إُم٦م ذم  ،«ىم٤مل ؾمٚمٞمامن» وإٓ جل٤مء ٟمف شمدل قمغم أٟمف همػم ؾمٚمٞمامن قمٚمٞمف اًمسالم،وم٢م ؛َّزن

  ومٗمٞمف شمٕمٔمٞمؿ أُمر ؾمٚمٞمامن قمٚمٞمف اًمسالم. اًمٜمبل، اًمقاىمع ُمـ سمريم٤مت اشمب٤مع

واظمتٚمػ ذم شمٕمٞملم هذا اًم٘م٤مئؾ، وم٤مجلٛمٝمقر وُمٜمٝمؿ اسمـ قمب٤مس، » ىم٤مل اًمٕمالُم٦م أًمقد:

ويزيد سمـ روُم٤من، واحلسـ قمٚمی أٟمف آصػ سمـ سمرظمٞم٤م سمـ ؿمٛمٕمٞم٤م سمـ ُمٜمٙمٞمؾ، واؾمؿ أُمف سم٤مـمقرا 

 (0 ، 2/)روح اعمٕم٤مين، اًمٜمٛمؾ:ش.ُِمـ سمٜمل إهائٞمؾ

( ٟم٤مم )، ومل ي٘مؾ أطمد سمٜمبقهتؿ.  أصح٤مب اًمٙمٝمػ صمالث ُمئ٦م ؾمٜملم 

ر قمٚمٞمٝمؿ ؾم٤مري٦م سمـ  ٤م إمم هن٤موٟمد وهل ذم إيران،( أرؾمؾ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ضمٞمًِم 2) وأُم 

 :وم٘م٤مل وهق خيٓم٥م زٟمٞمؿ ريض اهلل قمٜمف، ويم٤من قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ذم اعمديٜم٦م خيٓم٥م قمغم اعمٜمؼم،

ذيمروا أهنؿ ؾمٛمٕمقا  ريمقا ذم هذه اًمٖمزوة،ومٚمام ىمٗمؾ اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ ؿم٤م .«ي٤م ؾم٤مري٦م اجلبؾ»

 أطمدمه٤م: ،«دٓئؾ اًمٜمبقة»ذيمر أسمق ٟمٕمٞمؿ هذه اًمرواي٦م سم٢مؾمٜم٤مديـ ذم  صقت قمٛمر ريض اهلل قمٜمف.

وذيمروه٤م ذم يمتبٝمؿ. طمسـ، ويٕمؽمف اًمسٚمٗمٞمقن هبذه اًم٘مّم٦م،
(1)

 

وأومرغ  اطمذر أن يس٘مٞمؽ اًمٕمدو اًمسؿ، وم٘مٞمؾ ًمف: ( ؾم٤مر ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد إمم احلػمة،1)

                                                 
()  :دٓئؾ، واًمالًمٙم٤مئل ذم ذح اًمسٜم٦م، واًمزيـ قم٤مىمقزم ذم ومقائده، واسمـ أظمرضمٝم٤م اًمبٞمٝم٘مل ذم اًم»ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر

إقمرايب ذم يمراُم٤مت إوًمٞم٤مء ُمـ ـمريؼ اسمـ وه٥م قمـ حيٞمك سمـ أيقب قمـ اسمـ قمجالن قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر...صمؿ ىم٤مل: 

 ش هٙمذا ذيمره طمرُمٚم٦م ذم مجٕمف حلدي٨م اسمـ وه٥م، وهق إؾمٜم٤مد طمسـ

قمـ اسمـ قمٛمر ش اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»احل٤مومظ. وٟم٘مؾ اسمـ يمثػم هذه اًم٘مّم٦م ذم  ويمذا ٟم٘مؾ اًمسخ٤موي ذم اعم٘م٤مصد احلسٜم٦م قمـ

  (/0)اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ش. وهذا إؾمٜم٤مد ضمٞمد طمسـ»ُمـ ٟمٗمس اًمٓمريؼ وىم٤مل سمٕمد ذيمره٤م: 

ومٝمذه ـمرق يِمد »ُمـ ـُمُرق أظمری وىم٤مل ذم آظمره:  (/0-ش )اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»وذيمره٤م أيًْم٤م: اسمـ يمثػم ذم 

(. 0)صش شم٤مريخ اخلٚمٗم٤مء»(، واًمسٞمقـمل ذم 3/22ش )دٓئؾ اًمٜمبقة»وىمد ذيمره أيًْم٤م أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم  ش.سمٕمْمٝم٤م سمٕمًْم٤م

 (.222)رىمؿ:ش  ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م»وأمحد ذم (.  210)رىمؿ:ش اًمنميٕم٦م»وأضمري ذم 

(. 11)صش إحت٤مف اًمس٤مئؾ سمام ذم اًمٓمح٤موي٦م ُمـ اعمس٤مئؾ»وذيمره٤م أيًْم٤م: ص٤مًمح سمـ قمبد اًمٕمزيز آل اًمِمٞمخ ذم 

)إيامن أهؾ اًمسٜم٦م سمٙمراُم٤مت إوًمٞم٤مء(. واًمِمٞمخ قمبد اهلل سمـ حمٛمد ش ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م»ًمِمٞمخ ظم٤مًمد اعمّمٚمح ذم وا

ش ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م»)أٟمقاع اًمٙمراُم٤مت(. واًمِمٞمخ قمبد اًمرطمٞمؿ اًمسٚمٛمل ذم ش ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م»اًمٖمٜمٞمامن ذم 

ذح »واسمـ ضمؼميـ ذم (. 211)صش ح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦مذ»)أىمس٤مم اًمٙمراُم٤مت(. واًمِمٞمخ قمبد اًمٕمزيز اًمراضمل ذم 

)ُمـ يمراُم٤مت اًمّمح٤مسم٦م( .ش اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م
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 ٤م. ـ اًمقًمٞمد ىمٜمٞمٜم٦م اًمسؿ اًمزقم٤مف يمٚمٝم٤م ذم ومٞمف، ومل يرضه ؿمٞمئً ظم٤مًمد سم

(:وذم رواي٦م أظمرى: ًم٘مل ظم٤مًمد رئٞمس احلػمة ) ،ومس٠مل ظم٤مًمد: وقمٜمده ىمٜمٞمٜم٦م، اسمـ سم٘مٞمٚم٦م 

وم٢من ومِمٚم٧م  يْمع أطمد ىمٓمرة ُمٜمف قمغم ًمس٤مٟمف إٓ أهٚمٙمتف، ىمٜمٞمٜم٦م ُمـ اًمسؿ. ٓ ُم٤م هل؟ وم٘م٤مل:

 ومل يرضه. ومنمب يمٚمٝم٤م، ائتٜمل هب٤م، ظم٤مًمد: وم٘م٤مل اعمح٤مدصم٤مت شمٜم٤موًم٧م ُم٤م ومٞمٝم٤م، وأهٚمٙم٧م ٟمٗمز،

وهل٤م أؾم٤مٟمٞمد أظمرى شم١ميمد  مل يٚمؼ ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد، وذم آظمر إؾمٜم٤مد هذه اًمرواي٦م أسمق اًمسٗمر،

 اًم٘مّم٦م. 

َة قمٚمی ٞمٟمزل ظم٤مًمُد سمـ اًمقًم» ىم٤مل أسمق اًمسٗمر: قمـ أيب اًمسٗمر: هروى أسمق يٕمغم سم٢مؾمٜم٤مد د احِلػْمَ

ؿ  ٓ َيسِ٘مٞمٙمف إقم٤مضمُؿ، وم٘م٤مل: اْئتُقين سمف، وم٠ُميِتَ سمف، وم٠مظمذه اِزسَم٦م، وم٘م٤مًمقا ًمف: اطْمَذر اًمس  رأُمر سمٜمل اعم

ه ؿمٞمًئ٤م . وأظمرضمف أيًْم٤م: اسمـ أيب 11)ُمسٜمد أيب يٕمغم، رىمؿ:ش. سمٞمده، صمؿ اىْمَتَحٛمف، وىم٤مل: سمسؿ اهلل، ومٚمؿ يرُض 

 ․(1،1 ،13، سمتح٘مٞمؼ اًمِمٞمخ حمٛمد قمقاُم٦م. واإلُم٤مم أمحد ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م، رىمؿ:22ؿمٞمب٦م ذم اعمّمٜمػ، رىمؿ:

وم٤مإلؾمٜم٤مد  ٛمد ظم٤مًمَد سمـ اًمقًمٞمد،ومل يدرك أسمق اًمسٗمر ؾمٕمٞمد سمـ حُي  رضم٤مل اًمسٜمد صم٘م٤مت.

 ىم٤مل اًمِمٞمخ ( سم٢مؾمٜم٤مد آظمر،/2101، 2102) «اعمٕمجؿ اًمٙمبػم»ورواه اًمٓمؼماين ذم  ُمٜم٘مٓمع.

وًمٙمـ  .«ُمتّمؾ صحٞمح»(: 1/321) «ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمب٦م»قمقاُم٦م ذم طم٤مؿمٞمتف قمغم  حمٛمد

رواه أسمق يٕمٚمی واًمٓمؼماين سمٜمحقه وأطمد إؾمٜم٤مدي » ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اهلٞمثٛمل: .: ُمٜم٘مٓمعىم٤مل اهلٞمثٛمل

ورضم٤مهلام صم٘م٤مت إٓ أّن أسم٤م اًمسٗمر وأسم٤م سمردة سمـ أيب  ،اًمٓمؼماين رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح وهق ُمرؾمؾ

 ( 2/220)جمٛمع اًمزوائد  ش.ُمقؾمی مل يسٛمٕم٤م ُمـ ظم٤مًمد

 . (/1-13) «ومت٤موى داراًمٕمٚمقم زيمري٤م» ًمالؾمتزادة ُمٜمف راضمع:

إرض واًمسامء  سمسؿ اهلل ظمػم إؾمامء ربِّ » ىمرأ ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد: وذم سمٕمض اًمرواي٤مت:

محـ اًمر   اًمذي ًمٞمس يرض    ( 13)اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ش. طمٞمؿُمع اؾمٛمف داء، اًمر 

عم٤م ومتح٧م ُمٍم، ىم٤مًمقا: أهي٤م إُمػم، إن ًمٜمٞمٚمٜم٤م هذا ؾمٜم٦م ٓ جيري إٓ  ( ذم ذح اًمٕم٘م٤مئد:1)

٤م إمم اًمٜمٞمؾ: إن يمٜم٧م  قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف سمذًمؽ، ومبٕم٨م قمٛمر يمت٤مسمً هب٤م، ومٙمت٥م إمم

دمري ُمـ ىمبٚمؽ ومال دمر، وإن يم٤من اهلل قمز وضمؾ جيريؽ، وم٠مؾم٠مل اهلل اًمقاطمد اًم٘مٝم٤مر أن جيريؽ، 

يزال  ٤م ذم ًمٞمٚم٦م واطمدة، وٓىم٤مل: وم٠مًم٘مك اًمبٓم٤مىم٦م ذم اًمٜمٞمؾ. وم٠مضمراه اهلل قمز وضمؾ ؾمت٦م قمنم ذراقمً 

، وذم /32. واًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م /22ٓسمـ قمس٤ميمر  ،. وشم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ/3ٕيب اًمِمٞمخ  ،ٔمٛم٦م)اٟمٔمر: اًمٕم .جيري

 إؾمٜم٤مده رضمؾ ُمبٝمؿ(
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 واجلواب عنه:  اعساض بعض السلفني عذ كرامة الويل،

دًم٧م قمغم أن قمٛمر وًمٙمـ هذه اًم٘مّم٦م . ٤مٓيٕمٚمؿ اًمقزم اًمٙمراُم٦م ُمسب٘مً  ىم٤مل سمٕمض اًمسٚمٗمٞملم:

ويم٤من  ،«ي٤م ؾم٤مري٦م اجلبؾ» وإٓ يم٤من ىمقًمف: ٚمٍؿ سم٠من اًمٙمراُم٦م ؾمتتح٘مؼ،ريض اهلل قمٜمف يم٤من قمغم قم

 ًٓ ومٕمؾ  -ؾمقاء يم٤مٟم٧م ُمٕمجزة أو يمراُم٦م -ٟمٕمؿ يمؾ ومٕمؾ خيرق اًمٕم٤مدة ٤م. وقمبثً يمت٤مسمف إمم اًمٜمٞمؾ هز

 (٧١اْلًفال/ ) َّ خن حن جن  يم ىم مم خم ٱُّٱيمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: ئمٝمر قمغم يد ٟمبل أو وزم. إهلل،

  الكرامة: السلفوني والزيلويني يف يأشاس خط

٘م٤مع إُم٦م ذم اإلومراط محؾ اًمسٚمٗمٞملم واًمؼميٚمقيلم قمغم إي أؾم٤مد، ٠مجي٥م أن ٟمٜمبف قمغم ظمٓم

إن ومالٟم٤م شمٜمب٠م  وي٘مقًمقن: وم٤مًمؼميٚمقيقن يٕمتؼموٟمف ومٕمؾ اًمٕمبد، واًمتٗمريط ومٞمام خيص اًمٙمراُم٦م،

 يٙمقن اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قم٤ممل اًمٖمٞم٥م؟ ومٙمٞمػ ٓ سم٤معمست٘مبؾ ومتح٘مؼ قمغم ووم٘مف،

اًمسٚمٗمٞمقن: إن اًمٙمراُم٤مت اًمتل يذيمروهن٤م ًمبْمٕم٦م إوًمٞم٤مء مل شمثب٧م ًمٚمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام وي٘مقل 

ملَ  ومٛمـ ذا اًمذي يس٠مًمف: ذم إصؾ،وعم٤م يم٤مٟم٧م اًمٙمراُم٦م واعمٕمجزة ُمـ ومٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم  سم٤معمجٛمقع،

أٓ  (٧٥اْلًبياء/ ) َّ حق مف خف حف جف مغ ٹٱٹٱُّٱ أفمٝمره٤م ذم أوًمئؽ أيمثر، وذم ه١مٓء أىمؾ؟

وظمرج اًمٜمقر ُمـ قمّم٤م  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ مل خيرج ُمـ قمّم٤مه اًمٜمقر، شمرى أن اًمرؾمقل صغم

 صح٤مسمٞملم. 

قمـ قم٤مئِم٦م زوج اًمٜمبل صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أهن٤م ىم٤مًم٧م: إّن أسم٤م  هأظمرج ُم٤مًمؽ سم٢مؾمٜم٤مد( 2)

ـَ وؾْمً٘م٤م ُِمـ ُم٤مًمف سم٤مًمٖم٤مسَم٦ِم، ومٚماّم طمرضشمف اًمقوم٤مُة ىم٤مل: واهلل ي٤م  سمٙمر اًمّمديؼ يم٤من ٟمَحَٚمٝم٤م ضم٤مد  قمنمي

ـ اًمٜم٤مس أطمٌد أطم٥م  إزم  همٜمًی سمٕمدي ُمٜمِؽ، وٓ أقمز  قمكم  وم٘مًرا سمٕمدي ُمٜمِؽ، وإين يمٜم٧ُم سُمٜمٞم ٦ُم ُم٤م ُمِ 

ٟمحٚمُتِؽ ضم٤مد  قمنميـ وؾْمً٘م٤م ومٚمق يمٜم٧ِم ضمَددشمِٞمِف واطمتَْزشمِٞمف يم٤من ًمِؽ، وإّٟمام هق اًمٞمقم ُم٤مُل وارٍث، 

سم٧ِم واهلل ًمق يم٤من وإٟمام مه٤م أظَمقاِك وُأظْمت٤مِك، وم٤مىمتسٛمقه قمٚمی يمت٤مب اهلل، ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦ُم: وم٘مٚم٧ُم ي٤م أ

ش. يمذا ويمذا ًمؽميمُتف إّٟمام هل أؾمامُء، ومٛمـ إظمَری؟ وم٘م٤مل: ذو سمٓمـ سمٜم٧ِم ظم٤مِرضم٦َم أراه٤م ضم٤مري٦مً 

 (312)اعمقـم٠م ًمإلُم٤مم ُم٤مًمؽ، رىمؿ:

َؿ ذًمؽ، ومتح٘مؼ ذًمؽ. ويم٤من أسمق  ومٚمق مل يٙمـ  وهق يمراُم٦م ًمف. سمٙمر ريض اهلل قمٜمف ُأهْلِ

 وإٟمام هق قمٚمٍؿ سمقاىمٕم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م، ب قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م،وًمٞمس هذا ُمـ سم٤م سمٙمر قمغم قمٚمؿ سمف ًمٙم٤من هزوا.أسمق

 ومٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م ظم٤مص سم٤مهلل شمٕم٤ممم.  ٤م ًمٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م وقمٚمؿ اًمٖمٞم٥م اًمٙمكم،وًمٞمس ُمٗمت٤مطًم 



َ قيدةَ الع َ شرحَ    2   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
(0،ؾم٤مر ؾمٕمد ريض اهلل قمٜمف ًمٗمتح اعمدائـ )  دضمٚم٦مومٙمن أهؾ وم٤مرس اجلن قمغم هنر، 

اًمدظمقل ًمٞمٛمٜمع ضمٞمش اعمسٚمٛملم ُمـ  وٟمّمبقا احلرس اًمِمديد قمغم اًمِم٤مـمئ، وأسمٕمدوا اًمسٗمـ،

ويم٤من اًمٜمٝمر يمثػم  وٓ اجلن، مل جيد اًمسٗمـ، وعم٤م سمٚمغ ؾمٕمد رض اهلل قمٜمف هنَر دضمٚم٦م، إمم اعمدائـ.

 وأُمر اجلٞمش سم٢مًم٘م٤مء اخلٞمقل ذم اًمٜمٝمر، ٤م ذم اًمٜم٤مس،اعمدود، وم٘م٤مم ؾمٕمد ريض اهلل قمٜمف ظمٓمٞمبً 

ٕمؿ اًمقيمٞمؾ، وٟم ،وٟمتقيّمؾ قمٚمٞمف، طمسُبٜم٤م اهلل ،ٟمستٕملم سم٤مهلل» وي٘مقًمقا: أُمرهؿ أن يٜمزًمقا اًمٜمٝمر،و

ـ   واهلل ًَمٞمٜمٍُمن   ه، ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل اًمٕمكمِّ  اهللُ وًمٞم ف، وًمٞمٔمٝمرن  ديٜمَف، وًَمٞمٝمِزُم قمدو 

ًم٘مد  :ي٘مقل ومٚمام رأى اًمٕمدو قمبقرهؿ اًمبحر سم٤مًمبس٤مـم٦م أؾمٚمٛمقا وهرب سمٕمْمٝمؿ وهق ش.اًمٕمٔمٞمؿِ 

اًمبحر إمم اًمس٤مطمؾ  وؾم٘مط ىمدح عم٤مًمؽ سمـ قم٤مُمر ومحزن، صمؿ أًم٘م٤مه ٝمؿ.وىمتِؾ ُمـ ىم٤مشمٚم أشمك اًمٖمقل.

وشم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون  ./0، ذيمر ومتح اعمدائـ اًمتل ومٞمٝم٤م أيقان يمنی. واًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م 3/221)اٟمٔمر: اًمٙم٤مُمؾ  وم٠مظمذه.

3/22)ومتح اعمدائـ ، 

() :سمٞمٜم٤م رضمؾ سمٗمالة ُمـ » قمـ أيب هريرة، قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل

ن، ومتٜمحك ذًمؽ اًمسح٤مب، وم٠مومرغ ُم٤مءه ذم ٤م ذم ؾمح٤مسم٦م: اؾمؼ طمدي٘م٦م ومالإرض، ومسٛمع صقشمً 

طمرة، وم٢مذا ذضم٦م ُمـ شمٚمؽ اًمنماج ىمد اؾمتققمب٧م ذًمؽ اعم٤مء يمٚمف، ومتتبع اعم٤مء، وم٢مذا رضمؾ ىم٤مئؿ ذم 

ًمالؾمؿ اًمذي ؾمٛمع  -طمدي٘متف حيقل اعم٤مء سمٛمسح٤مشمف، وم٘م٤مل ًمف: ي٤م قمبد اهلل ُم٤م اؾمٛمؽ؟ ىم٤مل: ومالن 

٤م ذم اًمسح٤مب ؟ وم٘م٤مل: إين ؾمٛمٕم٧م صقشمً وم٘م٤مل ًمف: ي٤م قمبد اهلل مل شمس٠مًمٜمل قمـ اؾمٛمل -ذم اًمسح٤مسم٦م 

اًمذي هذا ُم٤مؤه ي٘مقل: اؾمؼ طمدي٘م٦م ومالن، ٓؾمٛمؽ، ومام شمّمٜمع ومٞمٝم٤م؟ ىم٤مل: أُم٤م إذ ىمٚم٧م هذا، 

)صحٞمح ُمسٚمؿ، .«وم٢مين أٟمٔمر إمم ُم٤م خيرج ُمٜمٝم٤م، وم٠مشمّمدق سمثٚمثف، وآيمؾ أٟم٤م وقمٞم٤مزم صمٚمث٤م، وأرد ومٞمٝم٤م صمٚمثف

 (321سم٤مب اًمّمدىم٦م ذم اعمس٤ميملم، رىمؿ: 

(3أراد قم٘مب٦م سمـ ) ًمٚمٛمسٚمٛملم، -وهل أمج٦م قمٔمٞمٛم٦م -قم٤مُمر أن يبٜمل ُمديٜم٦م اًم٘مػموان

وم٘م٤مًمقا: هذه همٞمْم٦م يمثػمة اًمسب٤مع واهلقام، ويم٤من قم٘مب٦م ُمستج٤مب اًمدقمقة ومجٛمع ُمـ يم٤من ذم 

٤م، وٟم٤مدى: أيتٝم٤م اًمسب٤مع واحلنمات، ٟمحـ قمسٙمره ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، ويم٤مٟمقا صمامٟمٞم٦م قمنم ٟمٗمًس 

وضمدٟم٤مه سمٕمد ىمتٚمٜم٤مه!  ٤م وم٢مٟم٤م ٟم٤مزًمقن ومٛمـارطمٚمقا قمٜمأصح٤مب رؾمقل اهلل، صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، 

٤م مل يروه ىمبؾ ذًمؽ، ويم٤من اًمسبع حيٛمؾ أؿمب٤مًمف، واًمذئ٥م أضمراءه، ومرأى اًمٜم٤مس ذًمؽ اًمٞمقم قمجبً 

)ُمٕمجؿ ا ُمـ اًمؼمسمر قمغم اإلؾمالم. ٤م، ومحٛمؾ ذًمؽ يمثػمً ٤م هسمً واحلٞم٦م أوٓده٤م وهل ظم٤مرضم٦م هسمً 

 (3/32إرب  . هن٤مي٦م/33. آصم٤مر اًمبالد وأظمب٤مر اًمٕمب٤مد /3اًمبٚمدان 



َ قيدةَ الع َ شرحَ    23   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
(2 )أطمدمه٤م - قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ أن رضمٚملم ُمـ أصح٤مب اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ظمرضم٤م ُمـ قمٜمد اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ًمٞمٚم٦م  -قمب٤مد سمـ سمِمػم، وأظمر أؾمٞمد سمـ طمرض

ومٚمام  -أي يم٤من خيرج ُمـ قمّمٞمٝمام اًمٜمقر -ُمٔمٚمٛم٦م، وُمٕمٝمام ُمثؾ اعمّمب٤مطملم يْمٞمئ٤من سملم أيدهيام

)صحٞمح اًمبخ٤مري، سم٤مب إدظم٤مل اًمبٕمػم ذم اعمسجد ًمٚمٕمٚم٦م، ُمع يمؾ واطمد ُمٜمٝمام واطمد طمتك أشمك أهٚمف. اومؽمىم٤م ص٤مر

 (.12رىمؿ:

( ) ذات يقم ظمرضم٧م ٟم٤مر سم٤محلرة ومج٤مء قمٛمر إمم متٞمؿ وم٘م٤مل: ىمؿ إمم هذه اًمٜم٤مر وم٘م٤مل: ي٤م

ٜم٤مر ىم٤مل: أُمػم اعم١مُمٜملم ُمـ أٟم٤م؟ وُم٤م أٟم٤م؟ ومٚمؿ يزل سمف طمتك ىم٤مم ُمٕمف ىم٤مل: وشمبٕمتٝمام وم٤مٟمٓمٚم٘م٤م إمم اًم

ومجٕمؾ حيقؿمٝم٤م سمٞمده هٙمذا طمتك دظمٚم٧م اًمِمٕم٥م ودظمؾ متٞمؿ ظمٚمٗمٝم٤م وضمٕمؾ قمٛمر ي٘مقل: ًمٞمس 

. شم٤مريخ اإلؾمالم ًمٚمذهبل 1/10. دٓئؾ اًمٜمبقة ًمٚمبٞمٝم٘مل 22صٗمٝم٤مين، رىمؿ:)دٓئؾ اًمٜمبقة ٕسمی ٟمٕمٞمؿ إُمـ رأى يمٛمـ مل ير.

3/2) 

ًمالؾمتزادة  اعمٕمتؼمة. ذيمر اًمِمٞمخ سمدر قم٤ممل اعمػمويت أُمث٤مل هذه اًم٘مّمص ُمٕمزوة إمم اًمٙمت٥م

 . /222-22 «شمرمج٤من اًمسٜم٦م»راضمع: 

   ذكر الكرامة يف بعض كتب العالمة ابن توموة رمحه اهلل:

وهذا ُم٤م ضمری » ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم ذيمر ُمٕمجزات اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

اعمقشمك ُمـ همػم ُمرة ًمف وُٕمتف ُمـ أي٤مت ُم٤م يٓمقل وصٗمف، ومٙم٤من سمٕمض أشمب٤مقمف حيٞمل اهللُ ًمف 

اًمٜم٤مس واًمدواب، وسمٕمض أشمب٤مقمف يٛمٌم سم٤مًمٕمسٙمر اًمٙمثػم قمٚمی اًمبحرطمتی يٕمؼموا إمم اًمٜم٤مطمٞم٦م 

)اجلقاب  ش.إظمری، وُمٜمٝمؿ ُمـ ُأًمِ٘مل ذم اًمٜم٤مر ومّم٤مرت قمٚمٞمف سمرًدا وؾمالًُم٤م، وأُمث٤مل ذًمؽ يمثػم

ل ديـ اعمسٞمح، ص  (03اًمّمحٞمح عمـ سمد 

ت٠ميٞمد اهلل هلؿ، وإقم٤مٟمتف إي٤مهؿ وىمد يٛمٌم قمٚمی اعم٤مء ىمقم سم» :«اًمٜمبقات» يمام ىم٤مل ذم

سم٤معمالئٙم٦م، يمام حيٙمی قمـ اعمسٞمح، ويمام ضمری ًمٚمٕمالء سمـ احلرضُمل، وٕيب ُمسٚمؿ اخلقٓين ذم 

قمبقر اجلٞمش، وذًمؽ إقم٤مٟم٦م قمٚمی اجلٝم٤مد ذم ؾمبٞمؾ اهلل، يمام ي١ميد اهلل اعم١مُمٜملم، ًمٞمس هق ُمـ ومٕمؾ 

 (003/3)اًمٜمبقات  ش.اًمِمٞمٓم٤من

٤م ُمع رؾمقل اهلل صٚمی ت سمريم٦م وأٟمتؿ شمٕمدوهن٤م ختقيًٗم٤م. يمٜم  يمٜم٤م ٟمٕمد أي٤م»قمـ قمبد اهلل ىم٤مل: 

 »اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ؾمٗمر ومَ٘مؾ  اعم٤مُء وم٘م٤مل: 
ٍ
 ومٞمف ُم٤مٌء ىمٚمٞمٌؾ ش اـمُٚمبقا وَمْْمَٚم٦ًم ُِمـ ُم٤مء

ٍ
ومج٤مُءوا سم٢مٟم٤مء



َ قيدةَ الع َ شرحَ    22   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ومٚم٘مد رأي٧ُم اعم٤مَء ش. وم٠مدظمؾ يَده ذم اإلٟم٤مء، صمؿ ىم٤مل: طمل  قمٚمی اًمٓم ُٝمقر اعُمب٤مَرِك، واًمؼميم٦ُم ُمـ اهلل

ش. ع ُمـ أص٤مسمع رؾمقل اهلل صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وًم٘مد يمٜم٤م ٟمسٛمع شمسبٞمَح اًمٓمٕم٤مم وهق ُي١ميَمؾَيٜمبُ 

 (202)صحٞمح  اًمبخ٤مري، رىمؿ: 

 بعض كرامات العالمة ابن توموة ذكرها بعض أخص أصحابه: 

 حيسـ سمٜم٤م أن ٟمتٕمرج قمغم يمراُم٤مت اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اًمتل ذيمره٤م أظمص أصح٤مسمف،

 ُمّم٤مسم٦م سم٤مًمسٚمٗمٞم٦م.  ٕوًمئؽ اًمذيـ حيٛمٚمقن قم٘مٚمٞم٦م

ُمـ أظمص شمالُمذة اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م - أًمػ قمٛمر سمـ قمكم سمـ ُمقؾمك اًمبٖمدادي اًمبزار

شمؿ  ،«إقمالم اًمٕمٚمٞم٦م ذم ُمٜم٤مىم٥م ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م» رؾم٤مًم٦م ذم ُمٜم٤مىمبف ؾمامه٤م -رمحف اهلل

 ٟمسقق يمراُمتلم ٤م سمٙمراُم٤مشمف،اظمتّم٧م اًمرؾم٤مًم٦م سم٤مسمً  وُمـ ًمبٜم٤من، ،ٟمنمه٤م ُمـ اًم٘مّمٞمؿ ذم اًمسٕمقدي٦م

 ُمٜمٝم٤م: 

- ،وعم٤م طمرض اًمِمٞمخ ذم  ضمرى سملم سمٕمض شمالُمذة اًمِمٞمخ طمقار ذم ُمس٠مًم٦م ُمـ اعمس٤مئؾ

ومل يذيمر اًمتالُمذة ًمٚمِمٞمخ  اًمٞمقم اًمت٤مزم ذح ُمس٠مًم٦م ُمس٠مًم٦م وُم٤م يرد قمٚمٞمٝم٤م وُم٤م جي٤مب سمف قمٜمف،

 ذًمؽ، وإٟمام يمِمػ ًمف يمِمٗم٤م.  

٤مًمح اعم٘مريء أمْحد  إمم دُمِمؼ،  -3 يٙمـ يٕمرف أطمدا ومل  يمراُم٦م أظمرى: ؾم٤مومر اًمِمٞمخ اًمّم 

٤م ومسٚمؿ وهش وم٢مذا سمِمٞمخ ىمد أىمبؾ ٟمحقه ُمنقمً  ،ُمـ أهٚمٝم٤م ومجٕمؾ يٛمٌم ذم زىم٤مق ُمٜمٝم٤م يم٤محل٤مئر

ىم٤مل: ىمٚم٧م  و يم٠مٟم ف ُم٤م ضم٤مء إٓ ُمـ أضمٚمف. ٦م.٤محلذم وضمٝمف وووع ذم يده سة ومٞمٝم٤م دراهؿ ص

ىم٤مل  هذا اسمـ شمٞمٛمٞم٦م. ،ًمبٕمض ُمـ رأيتف ُمـ اًمٜم ٤مس: ُمـ هذا اًمِمٞمخ وم٘م٤مل: ويم٠مٟمؽ ٓ شمٕمرومف

 ًمح: ويم٤من يتٕم٤مهدين ومٞمام سمٕمد.ص٤م

وم٢مٟمف حيّمؾ أطمٞم٤مٟم٤م  وًمٞمس هذا ُمـ قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م، ومٙم٠مٟمف ىمّم٦م ُمـ ىمّمص يمِمػ اًمّمدور،

 سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم.  

 ُمـ إقمالم اًمٕمٚمٞم٦م ُمـ ـمبٕم٦م ًمبٜم٤من.  21هذه اًم٘مّمص شمبدأ ُمـ ص 

 



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
1-  ِال جَّ ََلمُ -، َوًُُزْوِل ِعيََس ابِْي َمْرَيَه  (1)َوًُْؤِوُي ِِبُُرْوِج ادلَّ ٍِ الصَّ  -َعنَيْ

َىاءِ  رِْض ِوْي (2)ِوَي الصَّ
َ
ا، وَُخُروِج َدابَِّة اْْل َُ ْىِس ِوْي َوْغِربِ ، َوًُْؤِوُي بُِطنُِِع الشَّ

ا َُ َج وََشائِِر عَ ، (3)َمِِْضِع ِْ ُج
ْ
َج َوَوأ ِْ ُج

ْ
ِم امِْليَاَوِة لََعَ َوا َورََدْت َوَيأ ِْ ََلَواِت يَ

ِحيَْحةُ  ْخبَاُر الصَّ
َ
ٍِ اْْل .(4)بِ

  مخس من عالمات الساعة الؽربى:

و مـ قمالموت ذيمر اعممًمػ مخًس . كممـ سملذاط اًمسوقمي اًمتل ورد هبو اًمؼرآن واًمسـي

 اًمسوقمي اًمؽؼمى، اًمتل شمشتؿؾ قمغم ظمرق اًمعودة.

- وروى اًمبخوري ومسؾؿ  خروج اًمدضمول اًمتقاشمَر،سمؾغً إطموديٌ اخلوصي سم

 ٌِ ٌَ  وهمػممهو مـ يمتى احلدي  .  اخلوصي سمصػوشمف وأطمقاًمف مػصؾيً  إطمودي

يسع  وٓ يمذًمؽ سمؾغً إطموديٌ اخلوصي سمـزول قمقسك قمؾقف اًمسالم اًمتقاشمَر، -1

  شملويؾفو.

ىمقًمف وروى أسمق هريرة ريض اهلل قمـف ومقام خيص ـمؾقع اًمشؿس مـ مغرهبو ذم شمػسػم  -3

قمـ رؾمقل اهلل  (٨٥١اْلًعام/ ) َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ُّٱشمعومم:

ٓ شمؼقم اًمسوقمي طمتك شمطؾع اًمشؿس مـ مغرهبو، ومنذا ـمؾعً » صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ىمقًمف:

)صحقح اًمبخوري،  صمؿ ىمرأ أيي.ش ورآهو اًمـوس آمـقا أمجعقن، وذًمؽ طملم ٓ يـػع كػسو إيامهنو

 (رىمؿ: . صحقح مسؾؿ،3رىمؿ:

- :نث مث زث  رث ٱُّٱورد ذيمر ظمروج داسمي إرض ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ، ىمول اهلل شمعومم 
(١٨انلىل/ ) َّ مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث

                                                 
( ذم ) «وذم ش. كممـ سملذاط اًمسوقمي، مـفو: ظمروج اًمدضمول ،  ...«وذم ش. وظمروج اًمدضمول ،33  ...« مـ

ش. وكستعقذ سموهلل مـف»سمعده زيودة  واعمثبً مـ سمؼقي اًمـسخ. وذم ش. سمخروج اًمدضمول»...  وذم ش. ًمدضمولظمروج ا

 واعمػفقم ؾمقاء.ش. إقمقر اًمعلم»سمعده زيودة  1وذم ش. اًمؾعلم»سمعده زيودة  1وذم 

ش.وسمخروج يلضمقج وملضمقج»سمعده زيودة   ،( ذم 1)
ويلضمقج وملضمقج وؾموئر قمالموت »سمعده زيودة  3ثبً مـ سمؼقي اًمـسخ. وذم . واعم1ؾمؼط مـ ش مـ مقضعفو»( ىمقًمف 3)

وٓ يتغػم اعمػفقم.ش. يقم اًمؼقومي قمغم مو وردت سمف إظمبور اًمصحقحي
( ىمقًمف )«3أصمبتـوه مـ ش إظمبور اًمصحقحي»إمم ىمقًمف ش ويلضمقج وملضمقج وهذا شمػصقؾ طمسـ. وهق ؾموىمط مـ سمؼقي .

اًمـسخ.



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
- ،رث  يت ىت نت ٹٱٹٱُّٱ كزل اًمؼرآن اًمؽريؿ سمخروج يلضمقج وملضمقج 
 (٦٩اْلًبياء/ ) َّىف يث ىث نث مث زث

اًمسوقمي اًمؽؼمى ذم ؾمقوق ا مـ قمالموت ذيمر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ قمنًم 

قمـ طمذيػي سمـ أؾمقد اًمغػوري، ىمول: اـمؾع اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ قمؾقـو وكحـ  واطمد:

إهنو ًمـ شمؼقم طمتك شمرون ىمبؾفو قمنم »ىموًمقا: كذيمر اًمسوقمي، ىمول: ش مو شمذايمرون؟»كتذايمر، ومؼول: 

قسك اسمـ اًمدظمون، واًمدضمول، واًمداسمي، وـمؾقع اًمشؿس مـ مغرهبو، وكزول قم -ومذيمر  -آيوت 

مريؿ صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، ويلضمقج وملضمقج، وصمالصمي ظمسقف: ظمسػ سموعمنمق، وظمسػ 

سموعمغرب، وظمسػ سمجزيرة اًمعرب، وآظمر ذًمؽ كور خترج مـ اًمقؿـ، شمطرد اًمـوس إمم 

  (19)صحقح مسؾؿ، رىمؿ:. شحمنمهؿ

أمو هقاًمدظمون اًمذي يـتنم ىمرب اًمسوقمي، ومقلظمذ اعمممـلم مـف يمفقئي اًمزيموم، و اًمدظمون:

 اًمؽوومر ومقخرج مـ مـِخَريف،وأذكف، ودسمره. 

طملم أصوب  ىمد مه، -اًمدظمون –يرى اسمـ مسعقد ريض اهلل قمـف أن هذه اًمعالمي 

 ومدارت رؤوؾمفؿ، ويـظر اًمرضمؾ إمم اًمسامء ومػمى مو سمقـف وسمقـفو يمفقئي اًمدظمون اًمؽػور ىمحط،

ومجع سمعض  اًمسوقمي.. ويرى مجفقر أهؾ اًمعؾؿ أن قمالمي اًمسوقمي هذه ؾمتليت ىمرب مـ اجلفد

 ًمالؾمتزادة مـف راضمع: و.وؾمتليت أيًض  أهؾ اًمعؾؿ سملم اًمؼقًملم أن قمالمي اًمدظمون ىمد مضً،

  .(31/1)« شمؽؿؾي ومتح اعمؾفؿ»وظموصي:  ذوح احلديٌ،

أذاط » مـفو: وأومرد همػم واطمد مـ أهؾ اًمعؾؿ أذاط اًمسوقمي سمؽتى خمتٍمة ومػصؾي،

عمحؿد  «اإلذاقمي»عمصطػك ؿمؾبل، و «ًمسوقميصحقح أذاط ا»و ًمققؾمػ اًمقاسمؾ، «اًمسوقمي

و يمتبو قمدة وأًمػقا ذم اًمؾغي إرديي أيًض  ًمسؾقامن إؿمؼر. «اًمققم أظمر»و صديؼ اًمغامري،

 طمقل أذاط اًمسوقمي.

  معـى الدجال:

ويزظمرف اًمدضمول أومعوًمف  وشمغطقي احلؼ. شمؾؿقع اًمبوـمؾ سموحلؼ، ظمالصي معـك اًمدضمول:

شمسؾؽ مجوقمتف ؾمػمشمف ومؽموج اًمبوـمَؾ  وىمبؾ فمفقر اًمدضمول، .ويضؾؾ سمف اًمـوس اًمبوـمؾي سموحلؼ،

ومتقيف سموـمؾ إزاًمي اخلالومي  ومتؿقيف مقدة اًمرواومض سموًمتٍمحيوت اعمـووئي هلؿ، هيف سموحلؼ.سمتؿق



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ومتقيف سموـمؾ اًمديقن اًمرسمقيي ًمؾؿسؾؿلم سموعمسوقمدات، اًمعثامكقي سمحى اًمعرب ومقآهتؿ،

 اًمؼذاذم.مظومل ودقموء شمقاضمد إؾمؾحي اًمـقويي وومتقيف سموـمؾ آؾمتقالء قمغم مقارد اًمعرب سم

ومتقيف سموـمؾ اًمؼضوء قمغم طمجوب اًمـسوء سمودقموء اكتفوك احلؼقق اإلكسوكقي، ومتقيف سموـمؾ 

مقاصؾي مظوعمفؿ واضطفودهؿ سموهتوم خموًمػقفؿ سموإلرهوب، ومتقيف سموـمؾ اًمتؼؾقؾ مـ يمثوومي 

اًمضالل سمحجوب مزيـ مـ  اعمسؾؿلم اًمسؽوكقي سمحجوب مـ شمـظقؿ إرسة، ومتقيف حموومؾ

اًمػـقن اًمؾطقػي. يمذًمؽ يؿقه اًمدضمول ؿمخصقتف وسمعض أقمامًمف اخلورىمي ًمؾعودة سمؿزاقمؿ 

 إًمقهقي وادقموء احلؼ. 

 سبب تسؿقة الدجال باملسقح:
ومسقح اًمقضمف: مـ ًمقس ذم ضموكى مـ وضمفف قملم وٓ  و،سموعمسقح أيًض  يدقمك اًمدضموُل 

، /1)ومتح اًمبوري  .ّكف يؿسح إرضو ٕأ أقمقر، :طموضمى. واًمدضمول ممسقح اًمعلم، أي

.(-، و9/واًمـفويي ذم همريى احلديٌ وإصمر)م س ح(. ومرىموة اعمػوشمقح  .3/و

 ثالثة مػردة، وثالثة مركبة: ستة أكواع من اخلؾق:
 صمالصمي مـفو مػردة، يرى يموشمى هذه اًمسطقر أن اهلل شمعومم ظمؾؼ ؾمتي أكقاع مـ اخلؾؼ،

شمػقد إطموديٌ اًمـبقيي أن  اجلـ. -3 اعمالئؽي. -1 اإلكسون. - وموعمػردات: ي.وصمالصمي مريمب

 اًمبنم ظمؾؼقا مـ اًمطلم، واعمالئؽي مـ اًمـقر، واجلـ مـ اًمـور.
 هل: اًمؼمزخ، وصمالصمي أكقاع أراهو ذم

 اخلرض عؾقه السالم:
طمؾ » اظمتوره اًمشقخ طمبقى أمحد اًمؽػماكقي ذم ًمؽـف مثؾ اإلكسون، اخلرض مؾؽ،

 (.1/1)طمؾ اًمؼرآن  وىمرظ ًمف. وراضمع اًمشقخ أذف قمكم اًمتفوكقي رمحف اهلل هذا اًمتػسػم، «.اًمؼرآن

ؾمامه  إول: ؾملذيمر أمقرا ذم هذا اًمصدد:» ىمول اًمشقخ طمبقى أمحد اًمؽػماكقي:

 ومل يٍمح اًمؼرآن اًمؽريؿ وٓ احلديٌ اًمـبقي سملكف سمنم، أو مؾؽ. احلديٌ اًمـبقي سموخلرض،

  .«وإمقر اًمتؽقيـقي متعؾؼي سموعمالئؽي  شمعومم أرؾمؾ مؾؽو ذم صقرة سمنم،يستبعد أن اهلل ومال
 (.1/1)طمؾ اًمؼرآن .«ٓ دًمقؾ قمؾقفهق اعمشفقر، وًمؽـف يمام  ،يمون سمنما إنو»صمؿ ىمول: 



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
اـمؾعً قمغم » ضموء ومقف: وشمؼريظ اًمشقخ اًمعالمي أذف قمكم اًمتفوكقي ًمف ـمبع ذم أوًمف،

ا واقمتؼمه مػقدً  . صمؿ ذيمر اًمشقخ ًمف قمنم ظمصوئص،« آظمرهو مـ أوًمف إممو طمرومً هذا اًمتػسػم طمرومً 

 ًمعومي اًمـوس وظموصتفؿ.
وأًمػ اًمشقخ  و،و ضمعؾف مؾؽً ٕن أسمو إقمغم اعمقدودي أيًض  ؛وإكام أوضحـو هذا إمر

شمعؼى ومقف سمعض مقاضع مـ  ،«شمؼصػمات شمػقفؿ» و ؾمامهاعمػتل قمزيز اًمرمحـ اًمبجـقري يمتوسمً 

 -وهذا اًمطعـ يستغرق  ذم اًمؼقل سملن اخلرض مؾؽ، وـمعـ اعمقدودي، مقٓكو شمػسػم

 «طمؾ اًمؼرآن» وإكام اظمؽمكو هذا اًمؼقل ذم ضقء يمتوب اعمقدودي،اًمشقخ ومل كتبع  صػحي مـف،
 وأدًمي أظمرى.

وممو يميد ذًمؽ ىمصي  ؿمؽ ومقف، وًمؽـ مل يثبً أيمؾف مـ اًمطعوم. ومال أمو أكف ـمؾى اًمطعوم،

وهق أن اإلموم أمحد يمون يتـوول أـمويى اًمطعوم وٓيتـوول  ؾمػر اإلموم أمحد مع اخلرض ًمؾحٍ،

مـفو اخلرض.
ىمول أسمق اًمطقى: ىمول زم أسمق اًمؼوؾمؿ » :«ـمبؼوت احلـوسمؾي» ىمول اًمؼويض أسمق يعغم ذم

اًمبغقي، ىمول زم أمحد سمـ طمـبؾ: ظمرضمً أؿمقع احلوج إمم أن ست ذم فمفر اًمؼودؾمقي ومقىمع ذم 

طمٍ وًمقس معل إٓ مخسي دراهؿ، أو ىمقؿي صمقويب احلٍ ومػؽرت ومؼؾً: سمامذا أ اؿمتقوقكػز 

ومنذا أكو سمرضمؾ ىمد قمورضـل وىمول: يو أسمو قمبد اهلل اؾمؿ يمبػم وكقي  -ؿمؽ اًمراوي  -مخسي،

ضعقػي، قمورضؽ يمذا ويمذا؟ ومؼؾً: يمون ذاك، ومؼول: شمعزم قمغم صحبتل؟ ومؼؾً: كعؿ وملظمذ 

شوء واًمعتؿي وكزًمـو، ومؼول: سمقدي وقمورضـو اًمؼوومؾي ومرسكو سمسػمهو إمم وىمً اًمرواح وهق سملم اًمع

شمعزم قمغم اإلومطور؟ ومؼؾً: مو آسمك ذًمؽ، ومؼول: زم ىمؿ وملسمٍم أي رء هـوك ومجلء سمف، 

وملصبً ـمبؼو ومقف ظمبز طمور، وسمؼؾ، وىمصعي ومقفو قمراق يػقر، وزق ومقف موء، ومجئً سمف وهق 

ل أكو، ىموئؿ يصكم، وملوضمز ذم صالشمف ومؼول: يو أسمو قمبد اهلل! يمؾ، ومؼؾً: وملكً؟ ومؼول: يمؾ ودقمـ

ومليمؾً وقمزمً قمغم أن أدظمر مـف، ومؼول: زم يو أسمو قمبد اهلل إكف ـمعوم ٓ يدظمر، ومؽون هذا ؾمبقكم 

معف يمذًمؽ، ومؼضقـو طمجـو ويمون ىمقيت مثؾ ذًمؽ طمتك واومقـو إمم اعمقضع اًمذي أظمذين مـف، 

 ومقدقمـل واكٍمف. 

قف رواي اًمؼصي: أشمعرف اًمرضمؾ؟ ومؼول: أفمـف اخلرض قمؾ -ومؼول: أسمق اًمطقى ًمؾبغقي

 (/-1)ـمبؼوت احلـوسمؾي  ش.اًمسالم



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ومؿـ اًمصعقسمي سمؿؽون اًمعقش هذه اعمدة اًمطقيؾي مـ همػم  إن مل يؽـ هق اخلرض، أىمقل:

 ـمعوم.
اًمعؾؿ »ويطؾؼ قمؾقف  اًمقطمل، َّ رث  يت ىت نت ٱُّ:شمعومم واعمراد سموًمرمحي ذم ىمقًمف

 (٩٥الكُف/ ) َّ ىث نث مث زث ٱُّٱ«اًمؾدين

ل اًمعجى مـ ًمؼوئف أوًمقوء اهلل إذا اقمتؼمكوه مـ يزوومشؽؾي طمقوشمف، قمام ذيمركو وشمـحؾ 

اعمالئؽي. واهلل أقمؾؿ.
ومل يَر اًمريموب هذا  ويميده ىمصي مقؾمك مع اخلرض وهق أن اخلرض ظمرق اًمسػقـي،

وإٓ  ،ومل يره اًمصبقون وومصؾ رأس اًمصبل، ورضسمقه، اًمتٍمف اعمؾؽل، وإٓ صوطمقا،

و، وهق يسػٌم قمغم اعمؾؽ ًمؽقكف مؾؽً  ر،سظمقا وصوطمقا سمؼتؾ زمقؾفؿ، و رضسمقه. وأىموم اجلدا

و ًمق ؾمؾؿـو إمر قمغم هذا اكحؾً معضؾي  وصمؿي ؿمقاهد أظمرى ًمقس هذا مقضع سمسطفو.

ومنن اعمالئؽي حيققن إمم ىمقوم اًمسوقمي.  وئف إمم ىمقوم اًمسوقمي شمؾؼوئقو؛سمؼ

 ال:الدج  
أكف روي  هق يموًمؼمزخ، :وًمؽـ أؿمبف سموإلكسون، أي اًمدضمول ذم إصؾ ضمـل وؿمقطون،

-ؿمقخ اإلموم اًمبخوري–وأيب كعقؿ  مـ اجلـ قمـ يمؾ مـ ضمبػم سمـ كػػم، ويمثػم سمـ مرة،

وقمؾقف ومنمو أكف ؿمقطون مقصمؼ ذم سمعض اجلزائر، أو هق » ىمول حمؿد رؾمقل اًمؼمزكجل: وهمػمهؿ.

ش. ويموكً أمف ضمـقي قمشؼً أسموه وملوًمد ؿمؼو ،مـ أوٓد ؿمؼ اًمؽوهـ اعمشفقر، أو هق ؿمؼ كػسف

(1اًمسوقمي، ص )اإلؿموقمي ٕذاط 

 يؼقل ًمؾؿسؾؿلم: ىموشمؾقا اًمدضمول، قمؾقف اًمسالم أن قمقسك «مسـده»روى اإلموم أمحد ذم 

َحر ومقؼقل: يو »؛ هذا ضمـل، يصعى مؼوشمؾتف ومقؼقًمقن: صمؿ َيـِزل قمقسی سمـ مريؿ ومُقـودي ِمـ اًمسَّ

اب اخلبقٌ؟ ومقؼقًمقن: هذا رضمٌؾ ضِمـ   ...أهيو اًمـوُس! مو يؿـعؽؿ أن خَتُرضمقا إمم اًمؽذَّ  .شلٌّ

ىمول اًمشقخ ؿمعقى إركوؤوط: إؾمـوده صحقح قمؾی  ․وذح مشؽؾ أصمور، رىمؿ:. )مسـد أمحد، رىمؿ:احلديٌ. 

ذط مسؾؿ(

ومل  وإذا يمون إمر يمذًمؽ مل يرد مو أورده مقٓكو اعمقدودي سملن اًمـوس زاروا ضمزرا قمدة،

سمام ومقفو روايي متقؿ –خلوصي سموًمدضمول يرى مقٓكو اعمقدودي أن اًمروايوت ا يعثروا قمغم اًمدضمول.

ذيمر اًمـبل  وكحـ كؼقل: ىموئؿي قمغم اضمتفود اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ. - اهلل قمـفيضاًمداري ر



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
يموكً اًمؼصي  صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ىمصي متقؿ اًمداري قمغم اعمـؼم، صمؿ مل يـزل اًمقطمل سمام يعورضف،

 . 3ج «ومسوئؾ رؾموئؾ»وىمد سح اعمقدودي سمرأيف ذم  ىموئؿي قمغم اًمقطمل.
و يمون فمفقره قمغم متقؿ اًمداري ظمرىمً  أو هق ضمـل، إذا يمون اًمدضمول مزجيو مـ اجلـ،

وشمظفر  ويؽثر فمفقر اًمعجوئى ىمرب اًمسوقمي ومقخرج اًمدضمول، وإصؾ ظمػوؤه. ًمؾعودة.

قمجوئى يمثػمة أظمرى. 
اكحؾً مشؽؾي اظمتالف اًمروايوت ذم صقرشمف سمؽؾ  ًمق ىمؾـو: إكف ضمـل مشوسمف سموإلكس،

وذم سمعضفو: أقمقر  و، وأظمرى سملكف ىمصػم اًمؼومي.ذراقمً  9ؼد وردت روايوت سملن ـمقًمفوم يرس.

هذه اًمؼرائـ يمؾفو شمػقد أكف ضمـل ذم  ومعف ضمـد اًمشقطـ. اًمقؿـك، وذم سمعضفو أقمقر اًمقرسى.

و آظمر، كعؿ يعجز قمـ إزاًمي مو ذم قمقـف مـ يظفر ذم صقرٍة طمقـو، وذم أظمرى طمقـً  إصؾ،

واًمروايوت اًمتل شمػقد أن اًمدضمول يؼتؾ  و.ي ذم صقرة اإلكسون متومً وخيرج ىمرب اًمسوقم اًمعقى،

 يمظمذ مـفو أن اًمدضمول مـ اعمخؾقىموت اًمؼمزظمقي، يؼدر قمغم ىمتؾف مرة أظمرى، صمؿ ٓ اخلرَض،

  .اعمؾؽل   ل  ا، صمؿ يغؾى اًمؼمزظمومقؼتؾف سمدءً  و مـفو،واخلرض أيًض 

مقف قمغم سمعد صمالصمي أيوم، يضع إطمدى ىمد -مريمبف–ورد ذم اًمدضمول طمديٌ يػقد أن محوره 

وذم  «اجلُزُر اًمشقطوكقي»وشمقضمد ذم اًمبحر اًمؽوهؾ  يمؿ. (1) يؼطع ذم صموكقي واطمدة مسوومي :أي

 «سمرمقدا» وذم طمقٌ ومؼدت قمدد مـ اًمسػـ اًمبحريي واًمطوئرات.« اسمرمقد» سمحر إوىمقوكقس
ء اًمطبقعي و ؿمقهدت هبو قمدة صحقن ـموئرة. واطمتػظ قمؾام .«اجلزر اًمشقطوكقي» أيمثر ممو ذم

وهمػم سمعقد  ًمق أًمؼقً هذه إؿمعي ذم ؾمقورة ازداد ؾمػمه مئوت آٓف ضعػ. وىموًمقا: أؿمعتفو،

وكصى قمؾقف ، مؼر اًمشقطون ودار إمورشمف «سمرمقدا»أن يؽقن واطمد مـ هذه إمؽـي وهق 

وًمالؾمتزادة مـ اًمدضمول دمدر  وذم اعمؽون أظمر ؾمجـ اًمدضمول أو مؼره. اًمشقطون رسيره،

 مـصقر. ؿموه ٕظمقـو أيب ًمبوسمي  «اًمدضمول» بمطوًمعي يمتو

أو دجال  ،أو الدجال األكرب، أو مـافق أو تابعيي  ن ابن صقاد؟ صحابي م  

  من الدجاجؾة؟:

 ن صقاد وكسبه:باسم ا

أو أكف ؾمؿك كػسف سمعبد اهلل سمعد  ،ويؾؼى سمـ قمبد اهلل يؽـك سمـ أيب يقؾمػ، ،«صوف» اؾمؿف



َ قيدةَ الع َ شرحَ    19   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
اؾمؿف » ىمول اإلموم اًمؼرـمبل: وأسمقاه هيقديون، عمديـي،أن أفمفر إؾمالمف. وًمد اسمـ صقود ذم ا

 ، ط: دار اعمـفوج(3)اًمتذيمرة سملطمقال اعمقشمك وأمقر أظمرة، صش. صوف، ويؽـك أسمو يقؾمػ

وىمد يمون اسمـ صقود مـ هيقد اعمديـي، وىمقؾ: يمون مـ إكصور. واؾمؿف » ىمول اسمـ يمثػم:و

قن أصؾ اؾمؿف صوف، صمؿ شمسؿك عمو قمبد اهلل، ويؼول: صوف. وىمد ضموء هذا وهذا، وىمد يؽ

 ، ط: هجر(/19)اًمبدايي واًمـفويي ش.أؾمؾؿ سمعبد اهلل

ًمؼقف اًمـبل  يمون اسمـ صقود يذيمر إطموديٌ اًمصودىمي واًمؽوذسمي ؿملن اًمؽفـي ذم صبوه.

قمؼد  صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ذم صبوه، ومودقمك اًمرؾموًمي سملم يدي اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ.

أن اًمـبل صغم اهلل قمؾقف  و مؾخصف:، وؾموق ومقف طمديثً «ؼم اسمـ صقودسموب ظم» داود اإلموم أسمق

سموسمـ صوئد ذم كػر مـ أصحوسمف، ومقفؿ قمؿر سمـ اخلطوب، وهق يؾعى مع اًمغؾامن قمـد  وؾمؾؿ مرَّ 

أـمؿ سمـل مغوًمي، وهق همالم، ومؾؿ يشعر طمتك رضب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ فمفره 

ول: ومـظر إًمقف اسمـ صقود، ومؼول: أؿمفد أكؽ رؾمقل ىمش أشمشفد أين رؾمقل اهلل؟» سمقده، صمؿ ىمول:

إمقلم، صمؿ ىمول اسمـ صقود ًمؾـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ: أشمشفد أين رؾمقل اهلل؟ ومؼول ًمف اًمـبل 

ش مو يلشمقؽ؟»، صمؿ ىمول ًمف اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ: شآمـً سموهلل ورؾمؾف»صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ:

، صمؿ ىمول شظمؾط قمؾقؽ إمر»غم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ: ىمول: يلشمقـل صودق ويموذب، ومؼول ًمف اًمـبل ص

 يل ىل مل يك ُّٱوظمبل ًمف:ش إين ىمد ظمبلت ًمؽ ظمبقئي»رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ: 
اظمسل، »، ىمول اسمـ صقود: هق اًمدخ، ومؼول رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ: (٨١ادلخان/ ) َّ ام

ف، ومؼول رؾمقل اهلل صغم اهلل ائذن زم وملرضب قمـؼ !، ومؼول قمؿر: يو رؾمقل اهللشومؾـ شمعدو ىمدرك

ش. وإٓ يؽـ هق ومال ظمػم ذم ىمتؾف -يعـل اًمدضمول  -إن يؽـ ومؾـ شمسؾط قمؾقف »قمؾقف وؾمؾؿ: 

صمؿ شمظوهر سموإلؾمالم ومقام  ومؾؿ يؼتؾ طمتك سمعد أن سمؾغ احلؾؿ. كحـ قمغم قمفد مع اًمقفقد، :أي

 سمعد. 

 : هذا قمذرُت موميٌ ـل مـف ذَ شمْ قمـ أيب ؾمعقد اخلدري، ىمول: ىمول زم اسمـ صوئد: وأظمذَ 

)أي:  إكف» أمل يؼؾ كبل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ: !، مو زم وًمؽؿ؟ يو أصحوب حمؿداًمـوَس 

ًُ ش هيقدي   اًمدضمول(  :ىمول)أي: اًمدضمول(، أكؽ ذاك اًمرضمؾ؟  كَ وىمقؾ ًمف: أيرُس   ،...وىمد أؾمؾؿ

ًُ  ض قمكمَّ رِ ومؼول: ًمق قمُ   (11)صحقح مسؾؿ، رىمؿ:.مو يمره

ىمول  مي اخلطويب ىمقًمف ذم اسمـ صقود: موت ذم اعمديـي.وطمؽك ذاح احلديٌ قمـ اًمعال



َ قيدةَ الع َ شرحَ    1   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ويُمِشػ قمـ وضمفف ًمػماه  وصغم اًمـوس قمؾقف، موت اسمـ صقود ذم اعمديـي،» اًمعالمي اخلطويب:

 (/313عومل اًمســ ذح ؾمــ أيب داود )م .«اًمـوس

ػف  وهذا ُيَضع ػ مو » :سمؼقًمف (3/9) «ومتح اًمبوري» احلوومظ اسمـ طمجر ذموضعَّ

 .شف موت سموعمديـي وأهنؿ صؾقا قمؾقف ويمشػقا قمـ وضمففشمؼدم أك

قمـ ضموسمر ريض اهلل قمـف سمنؾمـود صحقح، أن اسمـ صقود ومِؼَد ذم  «ؾمــف»داود ذم  وروى أسمق

واًمظوهر أكف موت ذم  واىمعي احلرة طملم سمعٌ يزيد اًمبعٌ إمم اعمديـي ًمؼتول اًمذيـ كؼضقا اًمبقعي.

  هجؿي ضمقش يزيد.

ىمول اًمشقخ . 331)ؾمــ أيب داود، رىمؿ:.: ومؼدكو اسمـ صقود يقم احلرة، ىمولريض اهلل قمـف قمـ ضموسمر

 (/3ش.)طمديٌ صحقح وهذا إؾمـود ىمقي»:ؿمعقى إركوؤوط

ومل يعلم  أظمؼم اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سملطمقال اًمدضمول سموًمقطمل ذم أول إمر،

  ومقحتؿؾ أن اسمـ صقود هق اًمدضمول. ؿمخصف سموًمقطمل،

ىمول اًمعؾامء: وفموهر إطموديٌ أن اًمـبل » مسؾؿ:صحقح ىمول اًمعالمي اًمـقوي ذم ذح 

وإكام أوطمل إًمقف سمصػوت  ،صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ مل يقح إًمقف سملكف اعمسقح اًمدضمول وٓهمػمه

يؼطع سملكف  ويمون ذم اسمـ صقود ىمرائـ حمتؿؾي ومؾذًمؽ يمون اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ٓ ،اًمدضمول

)ذح اًمـقوي ش. إن يؽـ هق ومؾـ شمستطقع ىمتؾف»قمـف:  همػمه، وهلذا ىمول ًمعؿر ريض اهلل اًمدضمول وٓ

 (/قمغم صحقح مسؾؿ 

واقمؾؿ أن اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ىمص قمغم اًمـوس قمغم اعمـؼم ىمصي متقؿ اًمداري أكف 

وأسمً اجلسوؾمي ذيمر  ريمى اًمبحر ومتوهً سمف ؾمػقـتف، ومسؼط إمم ضمزيرة، ومؾؼقف هبو اجلسوؾمي،

وملضموسمقا  ومسلل أؾمئؾي، ومؾؼقا اًمدضمول،، قصمؼ ذم اجلزيرةاًمتػوصقؾ، وأرؿمدهؿ إمم اًمدضمول اعم

ذم سمؾ صمؿ ىمول:  .«اًمقؿـ أو سمحرِ  ،اًمدضمول ذم سمحر اًمشوم» ىمول اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ:و قمـف.

 (11)صحقح مسؾؿ ، رىمؿ:ضموكى اًمنمق.

صمؿ أري  يرى. ومال مـ ذريي اجلـ، -قمغم ىمقل سمعض أهؾ اًمعؾؿ–وسمام أن اًمدضمول  

صمؿ أريف آظمر ، وسمحر اًمقؿـ ،اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سمعلم اًمؽشػ ذم سمحر اًمشوم رؾمقل اهلل صغم

  ويػسد ذم إرض. خيرج مـ اًمنمق، ومؼول: مستؼره وهق اًمنمق طمقٌ خيرج مـف،

 وموظمتؾػً أىمقال أهؾ اًمعؾؿ ومقف، اًمروايوت ذم يمتى احلديٌ قمـ اسمـ صقود، ًاظمتؾػ



َ قيدةَ الع َ شرحَ    11   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
  ضقء إدًمي.واكظر ذم ضعػفو وصحتفو ذم  وكسقق هذه إىمقال مرشمبي،

- :ابن صقاد صحاب  

 وهق سموـمؾ. واسمـ ؿموهلم مـ اًمصحوسمي، -اعمتفؿ سموًمتشقع-ه اسمـ ضمرير اًمطؼميقمدَّ 

)اعمػفؿ عمو أؿمؽؾ مـ شمؾخقص  ش.ذيمره اسمـ ضمرير وهمػمه ذم اًمصحوسمي» :ىمول أسمق اًمعبوس اًمؼرـمبی

 (، ط: دار اسمـ يمثػم/1-19هـ(  ٕيب اًمعبوس اًمؼرـمبل )م: ،يمتوب مسؾؿ

)اًمؽقيمى اًمقهوج  ش.ػمه ذم قمداد اًمصحوسميي وهمذيمره اًمطؼم» وىمول حمؿد إملم اًمشوومعل:

 ، ط: دار اعمـفوج(1/1واًمروض اًمبفوج ذم ذح صحقح مسؾؿ سمـ احلجوج 

، وىمول: هق قمبد  وأورده اسمـ ؿموهلم ذم اًمصحوسمي» واسمـ اعمؾؼـ: ،ىمول اًمعالمي اًمعقـلو

. اًمتقضقح ًمنمح اجلومع /11)قمؿدة اًمؼوري .شقًمد قمبد اهلل أقمقر خمتقكوو وميمون أسمقه هيقدي   ،اهلل سمـ صقود

 (1/ٓسمـ اعمؾؼـ  ،اًمصحقح

مل يثبً أكف أؾمؾؿ ذم قمفد اًمـبل صغم اهلل » ىمول احلوومظ اسمـ طمجر وهق يرد هذا اًمؼقل:و

وذم اجلؿؾي ٓ معـك ًمذيمر اسمـ صّقود ذم  ،...اًمصحويب قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ مل يدظمؾ ذم طمد  

صحوسمي، ٕكف إن يمون اًمدضمول ومؾقس سمصحويب ىمطًعو، ٕكف يؿقت يموومًرا، وإن يمون همػمه ومفق اًم

، شمرمجي قمبد اهلل /)اإلصوسمي ذم متققز اًمصحوسمي  .شصغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ مل يؽـ مسؾاًم  طمول ًمؼقف اًمـبلَّ 

 سمـ اًمصوئد(.

وشمقضمد ذم اًمـسخي  .«اإلصوسمي» مل يرد شمرمجي قمبد اهلل سمـ اًمصوئد ذم سمعض كسخ مؾحقفمي:

 اعمطبققمي مـ داراجلقؾ، ودار اًمؽتى اًمعؾؿقي سمػموت. 

  و.هذا اًمؼقل ؾمتليت ٓطمؼً  أدًمي أظمرى ذم رد  

  :ابن صقاد تابعيي  -1

أؾمؾؿ سمعد ووموة رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف  وىمقؾ: قمدَّ سمعضفؿ اسمـ صقود ذم اًمتوسمعلم،

ؾ أكف أؾمؾؿ، ىموًمف اًمداودي... وىمقؾ: إكف ىمق»  ىمول اسمـ اعمؾؼـ ذم ذح صحقح اًمبخوري: وؾمؾؿ،

 (1/-9)اًمتقضقح ًمنمح اجلومع اًمصحقح  .شاًمدضمول صمؿ أؾمؾؿ ومفق شموسمعل ًمف رؤيي

  (./11) «قمؿدة اًمؼوري»ؾموق اًمعالمي اًمعقـل كص اسمـ اعمؾؼـ هذا ذم 

وأن اسمـ  ،وىمد ىمدمـو أن اًمصحقح أن اًمدضمول همػم اسمـ صقود» ىمول احلوومظ اسمـ يمثػم:

ًٓ  صقود واهلل أقمؾؿ سمضؿػمه  ، مـ اًمدضموضمؾي، صمؿ شموب سمعد ذًمؽ وملفمفر اإلؾمالميمون دضمو

 (/19اًمبدايي واًمـفويي  ./3)اًمـفويي ذم اًمػتـ واعمالطمؿ .شوؾمػمشمف



َ قيدةَ الع َ شرحَ    13   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
يمون طموًمف ذم صغره طمول اًمؽفون يصدق مرة ويؽذب مراًرا، » ىمول اعمال قمكم اًمؼوري:و

واجلفود مع اعمسؾؿلم، صمؿ فمفرت مـف أطمقال، صمؿ أؾمؾؿ عمو يمؼم وفمفرت مـف قمالموت مـ احلٍ 

وؾمؿعً مـف أىمقال شمشعر سملكف اًمدضمول. وىمقؾ: إكف شموب وموت سموعمديـي. وىمقؾ: سمؾ ومؼد يقم 

 )مرىموة اعمػوشمقح، سموب ىمصي اسمـ صقود(. شاحلرة...

ٕكف كطؼ سموًمؽػر قمـد أيب ؾمعقد  و؛واًمؼقل سملن اسمـ صقود شموسمعل همػم صحقح أيًض 

  دًمقؾ قمغم طمسـ طموًمف ذم إظمػم. وٓ، 11، رىمؿ:«ح مسؾؿصحق»يمام ذم  اخلدري،

  ابن صقاد دجال أكرب: -3

واسمـ قمؿر، وضموسمر ريض اهلل قمـفؿ مـ اًمصحوسمي إمم أن اسمـ صقود هق  ،ذهى قمؿر

وًمؽـ سمعد طمديٌ متقؿ  قمغم أكف اًمدضمول. قنحيؾػ قاويموك .«ؾمــ أيب داود»اًمدضمول، يمام ذم 

غم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ىمصتف قمغم اعمـؼم وشمصديؼف إيوهو صمبً أن سمعد أن ذيمر اًمـبل ص :أي ،اًمداري

  ًمؽفوكتف اًمشقطوكقي. ؛كعؿ هق دضمول مـ اًمدضموضمؾي اسمـ صقود ًمقس اًمدضمول إيمؼم.

 ًٓ ٕن قمؿر ريض اهلل قمـف طمؾػ سملم يدي اًمـبل صغم  ؛إكام اقمتؼم سمعضفؿ اسمـ صقود دضمو

  صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ.ومل يـؽر قمؾقف اًمـبل ، اهلل قمؾقف وؾمؾؿ قمغم أكف اًمدضمول

قمـ حمؿد سمـ اعمـؽدر، ىمول: رأيً ضموسمر سمـ قمبد اهلل حيؾػ سموهلل: أن اسمـ اًمصوئد اًمدضمول، 

إين ؾمؿعً قمؿر حيؾػ قمغم ذًمؽ قمـد اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، »ىمؾً: حتؾػ سموهلل؟ ىمول: 

 (3)صحقح اًمبخوري، رىمؿ:.شومؾؿ يـؽره اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

قمدم إكؽور اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ أكف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ذيمر ذم  واجلقاب قمـف أن

ومشؽ ذم أن اسمـ صقود هق  اشمصػ سمبعضفو اسمـ صقود، أول إمر سمعض صػوت اًمدضمول،

إن يؽـف ومؾـ شمسؾط قمؾقف، وإن » ومؼول اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ًمعؿر ريض اهلل قمـف: اًمدضمول.

  (3اًمبخوري، رىمؿ:حقح )ص.شمل يؽـف ومال ظمػم ًمؽ ذم ىمتؾف

وىمص متقؿ  صمؿ أظمؼِمَ اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ قمـ اعمسقح اًمدضمول ومؼره وؾمجـف،

قمغم وومؼ مو أوطمل إًمقف صغم اهلل قمؾقف  اًمداري قمؾقف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ مو ؿموهده سملم قمقـقف،

روى مسؾؿ ذم صحقحف أن اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ مجع اًمـوس صمؿ ىمول سمعد  وؾمؾؿ،

إين واهلل مو مجعتؽؿ ًمرهمبي وٓ ًمرهبي، وًمؽـ مجعتؽؿ، ٕن متقام اًمداري يمون رضمال » الة:اًمص

اًمذي يمـً أطمدصمؽؿ قمـ مسقح  و واومَؼ و، ومجوء ومبويع وأؾمؾؿ، وطمدصمـل طمديثً كٍماكق  



َ قيدةَ الع َ شرحَ    1   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ، سموب ىمصي اجلسوؾمي(11)صحقح مسؾؿ، رىمؿ:ش. أٓ إكف ذم سمحر اًمشوم، أو سمحر اًمقؿـ ...اًمدضمول،

ذم  ،ـه9وشمقذم قموم  ذم طمقوة رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ذم اعمديـي،ويمون اسمـ صقود 

  اعمديـي كػسفو.

ًمعؾ قمؿر أراد سمذًمؽ أن اسمـ اًمصقود مـ اًمدضموًملم اًمذيـ » ىمول اعمال قمكم اًمؼوري:

،  خيرضمقن، ومقدقمقن اًمـبقة، أو يضؾقن اًمـوس ويؾبسقن إمر قمؾقفؿ، ٓ أكف اعمسقح اًمدضمول

، وًمؽـ شوإن مل يؽـ هق ،إن يؽـ هق»، طمقٌ ىمول:   شمعومم قمؾقف وؾمؾؿ شمرددٕن اًمـبل صغم اهلل

ومقف أن اًمظوهر اعمتبودر مـ إـمالق اًمدضمول هق اًمػرد إيمؿؾ، وموًمقضمف محؾ يؿقـف قمغم اجلقاز 

؛ ٕن اًمـبل صغم  ىمقًمف: ومؾؿ يـؽره»و ىمول: قمـد همؾبي اًمظـ، واهلل شمعومم أقمؾؿ. صمؿ رأيً ؿمورطًم 

خيرج ذم »ؿ قمرف أكف مـ مجؾي مـ طمذر اًمـوس قمـف مـ اًمدضموًملم سمؼقًمف: اهلل شمعومم قمؾقف وؾمؾ

، ٕكف ادقمك  و مـ مجؾتفؿ، واسمـ صقود مل يؽـ ظمورضًم شأمتل دضموًمقن يمذاسمقن ىمريبو مـ صمالصملم

اًمـبقة سمؿحرض مـ اًمـبل صغم اهلل شمعومم قمؾقف وؾمؾؿ ومؾؿ يؽـ طمؾػ قمؿر ريض اهلل شمعومم قمـف 

مرىموة اعمػوشمقح، يمتوب اًمػتـ، )ش. ومقف صػي اًمدضمول، واهلل شمعومم أقمؾؿ سموحلولو ًمؾحؼقؼي، أو يريد أن خموًمػً 

 سموب ىمصي اسمـ صقود(

- ومـافق: ،ابن صقاد دجال من الدجاجؾة  

ٕكف  وهذا اًمؼقل صحقح؛ ومـوومؼ. ىمول إيمثرون: اسمـ صقود دضمول مـ اًمدضموضمؾي،

يو » :شمليمقًدا إلؾمالمف ىمول اسمـ صقود ٕيب ؾمعقد اخلدري شمظوهر سموإلؾمالم وأفمفر اًمؽػر.
، وىمد شإكف )أي: اًمدضمول( هيقدي»أصحوب حمؿد أمل يؼؾ كبل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ: 

 ًُ مو  قمكمَّ  َض رِ ومؼول: ًمق قمُ ( ؟)أي: اًمدضمول ك أكؽ ذاك اًمرضمؾأيرُس  »قؾ ًمف: صمؿ ىم ،«...أؾمؾؿ

 ًُ ًٓ أيمر. يملكف مع شمليمقد إؾمالمف حيى أن يؽقن يموومًرا  (11)صحقح مسؾؿ، رىمؿ:ش. يمره  ودضمو

ومو ًمبس سمف مـ أكف مسؾؿ ومسقؽػر، أو هق مـوومؼ يموومر ذم » ىمول أسمق اًمعبوس اًمؼرـمبل:

)اعمػفؿ عمو أؿمؽؾ مـ شمؾخقص يمتوب  ش.احلول، وطمجف وهمػمه حمبط سمؽػره، أو ًمعؾف يمون ذًمؽ مـف كػوىًمو

 (9/13مسؾؿ 

ستؼبؾ، أو يؽقن ومو ًمبس سمف مـ أكف أؾمؾؿ ومؼد يؽػر ومقام ي» وىمول حمؿد أملم اًمشوومعل:

 ( 1/1)اًمؽقيمى اًمقهوب ذح صحقح مسؾؿ سمـ احلجوج  ش.وهق مـوومؼ ،إؾمالمف شمؼقيً 

أن اًمدضمول إيمؼم اًمذي خيرج ذم آظمر اًمزمون همػم اسمـ صقود، » ىمول احلوومظ اسمـ طمجر:و

ويمون اسمـ صقود أطمد اًمدضموًملم اًمؽذاسملم اًمذيـ أظمؼم صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سمخروضمفؿ، وىمد 



َ قيدةَ الع َ شرحَ    1   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وإٓ  ،ويمون اًمذيـ جيزمقن سموسمـ صقود هق اًمدضمول مل يسؿعقا سمؼصي متقؿ ،ظمرج أيمثرهؿ

 (3/31)ومتح اًمبوري .شاوموجلؿع سمقـفام سمعقد ضمد  

ًٓ ٓ شمؼقم اًمسوقمي طمتك خيرج صمالصمقن يمذاسمً » وذم احلديٌ:  يمؾفؿ، يؽذب قمغم اهلل و دضمو

طمد مـ اًمدضموضمؾي وٓؿمؽ أن اسمـ صقود وا (.، وهق طمديٌ صحقح)مسـد أمحد، رىمؿ:ش. ورؾمقًمف

 ومؼد ادقمك اًمـبقة قمغم قمفد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ. اًمثالصملم،

  ومـافق، ال الدجال األكرب: ،الدجاجؾة ابن صقاد دجال من

  ومقام يكم سمعض إدًمي قمغم أن اسمـ صقود ًمقس اًمدضمول إيمؼم:

- ،شمؼقم إهنو ًمـ »؛ وهق ذم آظمر اًمزمون فمفقر اًمدضمول مـ أذاط اًمسوقمي اًمؽؼمى

 (19)صحقح مسؾؿ، رىمؿ:...ش.اًمدظمون، واًمدضمول، واًمداسمي -ومذيمر-طمتك شمرون ىمبؾفو قمنم آيوت 

 وىمد ُوًمِد اسمـ صقود ذم اعمديـي قمغم قمفد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ.

يؼتؾ اسمـ مريؿ اًمدضمول »؛ ُيؼتؾ اًمدضمول قمغم يد قمقسك قمؾقف اًمسالم ىمرب اًمسوقمي -1

وىمد موت اسمـ صقود ذم اعمديـي  ، ىمول اًمؽممذي: هذا طمديٌ صحقح( 11)ؾمــ اًمؽممذي، رىمؿ:ش.سمبوب ًمد

 هـ.9اعمـقرة قموم 

أٓ » مثال: ذيمر اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ طمؼقؼي اًمدضمول وصػوشمف سمؽؾ ساطمي، -3

ومل   (3)صحقح اًمبخوري، رىمؿ:.شإكف أقمقر، وإن رسمؽؿ ًمقس سملقمقر، وإن سملم قمقـقف مؽتقب يموومر

 ذه اًمصػوت.يتصػ اسمـ صقود هب

-  صحقح مسؾؿ، رىمؿ: ش.هق قمؼقؿ ٓ يقًمد ًمف» صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ:ىمول اًمـبی(11.) 

وؿمقخ  وهق قمامرة سمـ قمبد اهلل سمـ اًمصقود مـ إوموضؾ وصمؼوت اًمتوسمعلم، ،اسمـ صقودوًمد و

ويمون موًمؽ سمـ أكس ٓ يؼدم قمؾقف ذم » ىمول اسمـ طمجر: ا.ويمون موًمؽ حيؽممف يمثػمً  اإلموم موًمؽ،

(/)هتذيى اًمتفذيى .شاػضؾ أطمدً اًم

- ٓ ًمقس مـ سمؾد إٓ ؾمقطمه »؛ يدظمؾ اعمديـي أومود احلديٌ اًمـبقي أن اًمدضمول

وطمٍ إمم  ،واسمـ صقود ُوًمَِد ذم اعمديـي ،()صحقح اًمبخوري، رىمؿ:ش.اًمدضمول، إٓ مؽي، واعمديـي

وىمد ش ىمد طمرم قمؾقف مؽيإن اهلل »ىمول اسمـ صقود: وىمول )اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ(: »؛ مؽي

 ًُ  (.11)صحقح مسؾؿ، رىمؿ:ش.طمجج

-  ذم طمديٌ متقؿ اًمداري أن اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ أظمؼم سملكف مؼقد ذم ضمزيرة مـ
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ويمون اسمـ صقود  ،(11)صحقح مسؾؿ، رىمؿ:ش.أٓ إكف ذم سمحر اًمشوم، أو سمحر اًمقؿـ» اجلزر اًمبحريي:

 . ـه9طمقـئذ سموعمديـي، واؾمتؼر إمم قموم 

و شمبدى مرة ذم صقرة اسمـ صقود حيتؿؾ أن يؽقن اسمـ صقود ؿمقطوكً » وأمو ىمقل اسمـ طمجر:

ٕن واًمدي ؛ يصح ومال« وذم صقرة اًمدضمول طمقـو ًمتؿقؿ اًمداري ،ًمؾـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

ووًمُد اسمـ صقود: قمامرُة مـ أضمؾي اًمتوسمعلم،  نم مـ ؾمؽون اعمديـي،مـ اًمبو يوناسمـ صقود هيقد

وأوٓده مسؾؿقن مـ أضمؾي  ،وقاًمد ؿمقطوكً اًمومـ اعمستحقؾ أن يؽقن  ؽ.وؿمقخ اإلموم موًم

 اًمتوسمعلم. 

وأىمرب مو جيؿع سمف سملم مو شمضؿـف طمديٌ متقؿ ويمقن اسمـ صقود هق »ىمول احلوومظ: 

و وأن اسمـ صقود ؿمقطون شمبدى ذم صقرة اًمدضمول أن اًمدضمول سمعقـف هق اًمذي ؿموهده متقؿ مقصمؼً 

إمم أصبفون وموؾمتؽم مع ىمريـف إمم أن دملء اعمدة اًمتل ىمدر اهلل  اًمدضمول ذم شمؾؽ اعمدة إمم أن شمقضمف

 ويتقضمف قمؾقف اإليراد اًمسوسمؼ. (.3/31)ومتح اًمبوري، ش.شمعومم ظمروضمف ومقفو

- « ذيمر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ اًمدضمول ذات همداة، ومخػض ومقف ورومع، طمتك

ىمؾـو: يو رؾمقل اهلل ش مو ؿملكؽؿ؟: »فمــوه ذم ـموئػي اًمـخؾ، ومؾام رطمـو إًمقف قمرف ذًمؽ ومقـو، ومؼول

همػم » ذيمرت اًمدضمول همداة، ومخػضً ومقف ورومعً، طمتك فمــوه ذم ـموئػي اًمـخؾ، ومؼول:

 (13)صحقح مسؾؿ، رىمؿ:ش. اًمدضمول أظمقومـل قمؾقؽؿ، إن خيرج وأكو ومقؽؿ، وملكو طمجقجف دوكؽؿ

 ف أطمد. وسمعده، ومل يتعرض ًم يمون اسمـ صقود قمغم قمفد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ،و

- ومعف ضمبول مـ ظمبز، »؛ ورد قمـ اًمدضمول أكف يظفر مـف أمقر قمدة خترق اًمعودة

واًمـوس ذم ضمفد إٓ مـ شمبعف، ومعف هنران أكو أقمؾؿ هبام مـف، هنر يؼقل اجلـي، وهنر يؼقل اًمـور، 

ومؿـ أدظمؾ اًمذي يسؿقف اجلـي، ومفق اًمـور، ومـ أدظمؾ اًمذي يسؿقف اًمـور، ومفق اجلـي، ىمول: 

اهلل معف ؿمقوـملم شمؽؾؿ اًمـوس، ومعف ومتـي قمظقؿي، يلمر اًمسامء ومتؿطر ومقام يرى اًمـوس، ويبعٌ 

أهيو اًمـوس  ويؼقل: و صمؿ حيققفو ومقام يرى اًمـوس، ٓ يسؾط قمغم همػمهو مـ اًمـوس،ويؼتؾ كػًس 

 .،وإؾمـوده صحقح قمغم ذط مسؾؿ(مسـد أمحد، رىمؿ: ) ش.هؾ يػعؾ مثؾ هذا إٓ اًمرب

 هذه إمقر قمغم يد اسمـ صقود.  ظفر رء مـومل ي

وًمقس  ويموهـ، ويمذاب، ودضمول مـ اًمدضموضمؾي. ظمالصي اًمؼقل أن اسمـ صقود مـوومؼ،

 أو اًمتوسمعلم.  ،وٓ مـ اًمصحوسمي اًمدضمول إيمؼم،
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، هؾ يستؿر ـه9واؾمتؿر طمتك قموم  ويرد قمؾقف أكف إذا يمون اسمـ صقود مـ اعمـوومؼلم،

 صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ؟اًمـػوق أو اعمـوومؼ سمعد ووموة رؾمقل اهلل 

 :أو املـافق بعد وفاة رسول اهلل صىل اهلل عؾقه وسؾم؟ ،هل يستؿر الـػاق

يبؼك اعمـوومؼ سمعد ووموة رؾمقل اهلل  روى اًمبخوري قمـ طمذيػي ريض اهلل قمـف أكف ٓ إيراد:

إكام يمون اًمـػوق قمغم قمفد اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، وملمو اًمققم » سمؾػظ: صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ،

 ()صحقح اًمبخوري، رىمؿ:ش.ومنكام هق اًمؽػر سمعد اإليامن

  أضموب قمـف اًمنماح مـ صمالصمي وضمقه:

- ،و؛ ومؾقس مـوومؼً  سمام أن اعمـوومؼ ُوًمَِد قمغم اإلؾمالم سمعد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

  سمؾ مرشمد.

  .«اًمزكديؼ» ؾمامه اًمـوس ومقام سمعد سمـ -1
 قمفد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ يمون مـ اًمصعقسمي سمؿؽون إفمفور اًمؽػر قمغم -3

ويميد هذا  و،و ظموًمًص ومؾؿ يؽـ مـوومؼً  و، وومقام سمعد ىمد يظفر اًمؽػر،جلالًمف ورقمبف، ومسؿل مـوومؼً 

إن اعمـوومؼلم اًمققم ذ مـفؿ قمغم قمفد » ًمف:مـ ىمقاجلقاب مو روي قمـ طمذيػي ريض اهلل قمـف 

 (3)صحقح اًمبخوري، رىمؿ:. شفروناًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، يموكقا يقمئذ يرسون واًمققم جي

  دابة األرض:

أو رء يؿٌم  ،شمتصقر صقرة طمققاكقي داسمي إرض مثؾ اًمؼمزخ سملم اجلـ واحلققاكوت،

 خيرج طملم يؽمك اًمـوس إمر سموعمعروف واًمـفل قمـ اعمـؽر. وهق معـك اًمداسمي ذم اًمؾغي.، ويسػم

 يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث ٱُّىمول اهلل شمعومم:
 (١٨انلىل/ ) َّ مل

 قمـ أيب هريرة مرومققًمو:. ورد أن اًمداسمي معفو ظموشمؿ ؾمؾقامن وقمصو مقؾمك قمؾقفام اًمسالم

ؾمــ اًمؽممذي، ).احلديٌش. خترج اًمداسمي ومعفو ظموشمؿ ؾمؾقامن سمـ داود، وقمصو مقؾمی سمـ قمؿران»

ظموًمد جمفقل. شمعؾقؼ ؾمــ اسمـ  . وذم إؾمـوده قمكم سمـ زيد، وهق ضعقػ، وؿمقخف أوس سمـ9. وؾمــ اسمـ موضمف، رىمؿ:3رىمؿ:

ا مـ وأمو احلديٌ اًمذي ضموء ومقف أن اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ أراهؿ ظمورج مؽي اعمؽرمي ؿمؼمً  ./11ًمؾديمتقر سمشور  ،موضمف

 . (ػل إؾمـوده: ظموًمد سمـ قمبقد مؽموك ومتفؿ سموًمقضعوم( 9إرض وأن داسمي إرض خترج مـفو.)ؾمــ اسمـ موضمف،رىمؿ:

يمؾ أوًمئؽ يشػم إمم  ٕرض، وشمؽؾقؿفو، ويمقن ظموشمؿ ؾمؾقامن معف؛ظمروج اًمداسمي مـ ا
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وجيعؾ قمبد اهلل  يبدو مـ اًمعجوئى. ورد ذم صقرهتو مـ إطموديٌ اعمختؾػي، صمؿ مو أكف ضمـل.

سمـ قمؿرو اًمعوص اجلسوؾمي داسمي إرض. ومل شمرد شمػوصقؾ أيمثر طمقل اًمداسمي ذم إطموديٌ 

ًمصحقح أكف ٓ دًمقؾ يعتؿد قمؾقف سمخصقص وا»  ىمول اًمشقخ حمؿد أمحد يمـعون: اًمصحقحي،

 (9ص )ىمرة اًمعقـلم قمؾی شمػسػم اجلالًملم،ش. هذا اًمداسمي همػم مو ضموء جمؿال ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ

( ROBOTسمي إرض صقرة طمققاكقي ًمؾجـ أو صقرة روسمقت)ومقؿؽـ أن شمؽقن دا

 ريمتؿ اًمطوقمي،وشم شمريمتؿ إمر سموعمعروف واًمـفل قمـ اعمـؽر، !يو أهيو اًمـوس إؿمؼقوءشمؼقل:

  وهمرق معظؿ اًمـوس ذم اًمضالٓت. واسمتعدشمؿ مـ اًمقؼلم يمؾ اًمبعد.

 يرضوكف، وٓ خيوف اًمـوس مـ صقرشمف. وهذا احلققان اًمعجقى اخلؾؼ يمثػم اًمشعر،

وىمد شمـققمً وؾموئؾ قمجقبي مـ اًمراديق  وذًمؽ ىمرب اًمسوقمي. يعؾـ إمتوَم احلجي قمغم اًمـوس،

  ومؼد فمفر اًمٌمء اًمعجقى اخلؾؼي إلمتوم احلجي. قة إًمقف،واإلكؽمكً وهمػممهو ًمـنم اًمديـ واًمدقم

( ROBOTوحيتؿؾ أن شمؽقن داسمي إرض رء ضمـل خيرج مـ إرض مثؾ روسمقت)

( CHIPوأمو اًمقؾمؿ ومؼد يؽقن مثؾ اًمنمحيي) قف اًمـوس وحتذيرهؿ.بأظمرضمفو اهلل شمعومم ًمتـ اًمققم،

رون  رج اًمداسمُي ومَتِسؿُ خت» روى اإلموم أمحد ذم مسـده: اًمققم. اًمـوَس قمغم ظمراـمقؿفؿ، صمؿ ُيَعؿَّ

 .شومقؽؿ طمتك يشؽمي اًمرضمؾ اًمبعػم ومقؼقل: ممـ اؿمؽميتف؟ ومقؼقل: اؿمؽميتف مـ أطمد اعمخطؿلم

وذم  ، ـمبع حتً إذاف اًمديمتقر أمحد معبد قمبد اًمؽريؿ، مؼوسمؾي قمغم كحق أرسمعلم كسخي. ىمول اهلقثؿل:113)مسـد أمحد، رىمؿ:

 (/واه أمحد، ورضموًمف رضمول اًمصحقح، همػم قمؿر سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ قمطقي، وهق صمؼي.جمؿع اًمزوائد رش. صمؿ يغؿرون ومقؽؿ»روايي: 

)وذم سمعض  ويعقش اعمقؾمقمقن مدة ىمؾقؾي. خترج داسمي إرض ومتسؿ ظمقوؿمقؿ اًمـوس.

 .«اعمقؾمقمقن» يطؾؼ قمؾقفؿ: :أي سموًمغلم، «يغؿرون» كسخ مسـد اإلموم أمحد، ومجع اًمػقائد
ٌَ ذم ـ احلدي إن يمون هذا صقاسًمو ومؿـ اهلل، وإن يمون ظمطًل . «ضمومع اًمصغػم»ختريٍ  وطمسَّ

 ومؿـل ومـ اًمشقطون.

 راء يف عقسى عؾقه السالم:آثالثة 
(:شمؼقل اًمـصورى )  ىموم قمقسك قمؾقف اًمسالم سموًمدقمقة واًمتبؾقغ ذم اًمدكقو، ومعورضف

و قمؾقفؿ قمقسك ومدقم : ضقؼ اًمقفقد اخلـوق قمغم قمقسك قمؾقف اًمسالم يمثػما،وذم روايي اًمقفقد.

وؿمؽقا إمم مؾؽ اًمروم  ودسمروا ًمؼتؾف، ومغضى مـ سمؼل مـفؿ، قمؾقف اًمسالم ومتحقًمقا ظمـوزير.

وهؽذا ُصؾَِى  ا مـ اعمـوومؼلم ٓقمتؼول قمقسك قمؾقف اًمسالم،وملرؾمؾ واطمدً  سملكف جيى ىمتؾف.
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وًمؼی مريؿ  سمعد دومـف سمثالصمي أيوم، مـ ىمؼمه، -قمغم طمد ىمقهلؿ– صمؿ ظمرج قمقسك قمؾقف اًمسالم.

وشمـبقف  ،)إقمالم اًمػئوم سمؿحوؾمـ اإلؾمالم ويعقد إمم اًمدكقو ذم اًمزمـ إظمػم. صمؿ صعد إمم اًمسامء، كقي،ؼدواعم

-)اًمؼميي قمـ مطوقمـ اعمسقحقي، ص

وفمـقا أكف  ( شمعتؼد اًمؼوديوكقي ذم اعمسقح قمؾقف اًمسالم أن قمقسك قمؾقف اًمسالم ُصؾَى،1)

وؾمور طمتك وصؾ إمم أرض  زل مـ اًمصؾقى،وإكام أهمؿل قمؾقف، وك ومل يؿً ذم اًمقاىمع، موت.

واقمؾؿ أن اًمؼوديوكقي  .«رسي كغر» مـ مديـي «ظموكقور» وشمقذم ذم طمل ا سملومغوكستون.يمشؿػم مرورً 

ًمؾشقخ ؿمؿس احلؼ إومغوين،  ،قمؾقم اًمؼرآن ؛1/3ًمؾشقخ حمؿد إدريس اًمؽوكدهؾقي  ،)معورف اًمؼرآنمتػؼ قمغم يمػرهو. 

 (  ، ، ،13ص أكقرؿموه اًمؽشؿػمي،ؿد حمًمؾعالمي  ،؛ قمؼقدة اإلؾمالم11ص 

أرؾمؾقا رضمال  ( ذهى أهؾ اًمسـي واجلامقمي مـ اعمسؾؿلم إمم أن اًمقفقد عمو ظموًمػقه،3)

 رومع اهلل شمعومم قمقسك إمم اًمسامء، ومؾام أمسؽ قمقسك قمؾقف اًمسالم، ًمقتوسمعف، «ـمطقوكقس» يسؿك

 صمؿ حتػم اًمـوس، وصؾبقه، ،وأًمؼك ؿمبف قمقسك قمغم مـ أمسؽف، ومؾام ظمرج فمـف اًمروم قمقسك

ًمؾؿػتی حمؿد ؿمػقع  ،؛ معورف اًمؼرآن/31-33)روح اعمعوين  ، ومليـ صوطمبـو؟إذا يمون قمقسك ىمتَِؾ  ومؼوًمقا:

1/9.) 

وأطموديٌ صحقحي أن اهلل شمعومم رومع قمقسك قمؾقف اًمسالم  ،أيمدت قمدة آيوت ىمرآكقي

 روطمف مع اجلسد.

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱىمول اهلل شمعومم:
 زن ممرن ام يل ىل مل يك ىك مك  اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت  مت زت يبرت
 (امنصاء) َّ ين  ىن نن من

يمون احلؽقؿ  هذه أيي شمعورض مو قمؾقف اًمؼوديوكقي، ومذهبقا ذم شملويؾفو مذاهى ؿمتك،

واؾمُتْخؾَِػ سمعد اعمرزا همالم  حيؾ هلؿ مشؽالهتؿ اًمعؾؿقي، اًمديـ اًمؼوديوين قمومل هذه اجلامقمي،كقر

وموؾمتخؾػ أيمثرهؿ اعمرزا سمشػم  صمؿ اظمتؾػقا سمعد مقت احلؽقؿ كقر اًمديـ، اًمؼوديوين،أمحد 

وموومؽمىمقا  واؾمتخؾػ آظمرون حمؿد قمكم اًمالهقري، وهقاسمـ اعمرزا همالم أمحد اًمؼوديوين. اًمديـ،

 وٓهقري. ،ىموديوين قمغم طمزسملم:
قة همالم وأكؽر اًمالهقري كب .«سمقون اًمؼرآن» ا ؾمامهقمؿؾ حمؿد قمكم اًمالهقري شمػسػمً 

ويؼقل  مـ اًمؼضويو. اهواشمػؼ احلزسمون ومقام قمد وإكام ُأهِلؿ إهلومو. أمحد وىمول: ٓيقطمك إًمقف؛

ىمول حمؿد قمكم اًمالهقري:  قوموة قمقسك قمؾقف اًمسالم، ويـؽران رومعف إمم اًمسامء.احلزسمون سم



َ قيدةَ الع َ شرحَ    39   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
هق ىمتؾ قمقسك قمؾقف  (٢٨ابللرة/ )َّمت زت رت يب  ىب  ٱُّٱاًمؼتؾ اعمذيمقر ذم ىمقًمف شمعومم:»

 .(أو سمعدهو ،ىمبؾ هذه أييومقام  قسك قمؾقف اًمسالم ومل يرد ذيمر قم). «واظمتؾػقا ذم ىمتؾف ،اًمسالم

و. يـوذم مو سمعدهو وضمقسمً  «سمؾ» أن مو ىمبؾمع .  «رومع اًمدرضموت َّمم ام يل ىل ًُّمف:واعمراد سمؼق»

شمضود سملم رومع اًمدرضموت واًمؼتؾ.  ؾموعمو، وٓ شمعومم ويثبً ذًمؽ سملكؽؿ مل شمؼتؾقه؛ سمؾ رومعف اهلل

وإصؾ أن اًمرومع  ؼتؾ اًمشفقُد وُيرومع ًمف اًمدرضموت؛ سمؾ شمؽػل كبقشمف ًمرومع درضموشمف.يمام يُ 

)قمؾقم اًمؼرآن ًمؾشقخ ؿمؿس احلؼ .َّمم ام يل ىل ٱُّٱع إًمقف اًمؼتؾ ذم ىمقًمف شمعومم:ومِ مـسقب إمم مـ رُ 

 ؿد ؿمػقعًمؾؿػتل حم ،معورف اًمؼرآن ؛1/33-3ًمؾشقخ حمؿد إدريس اًمؽوكدهؾقي  ،معورف اًمؼرآن ؛1-1ص إومغوين،

1/ .) 

 واجلواب عـه: إيراد عىل رفع عقسى عؾقه السالم إىل السامء،
.َّمم ام يل ىل ٱُّٱوإكام ىمول شمعومم: مل شمذيمر أيي اًمؽريؿي اًمرومع إمم اًمسامء، إيراد:

واًمسامء  متؼورسمون معـك. «إمم اًمسامء وهرومع اهلل إي» و، َّمم ام يل ىل ٱُّٱ () اجلواب:

وملؿمورت إمم  ًي: أيـ اهلل؟لل اًمرؾمقُل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ أمَ ؾم مؼوم اًمؼرب إمم اهلل شمعومم.

واًمرىموسمي وإمم  . وهذه اإلؿمورة إمم اًمؼرب«مممـي» ومؼول اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ: اًمسامء،

ويستحقؾ  وهق وراء اًمقراء. وإٓ وموهلل شمعومم ًمقس ًمف مؽون وٓ زمون. .ضموكى إضموسمي اًمدقموء

ٌِ ىمد ؾمبؼ حتؼقؼ  و. (1/33-3) ؾشقخ حمؿد إدريس اًمؽوكدهؾقي، ًممعورف اًمؼرآن) اإلؿمورة إًمقف. مػصاًل  اجلوريي طمدي

ًْ أصح و وأذكو إمم آضطراب ذم هذه اًمروايي. ؟ ذم سمحٌ اًمصػوت.«أيـ اهلل» :سمؾػظ  ومقف قمـ اًمشفودة، روايوت اجلوريي مو ؾمئؾ

(.وملىمرت هبو

يمون يؼقل سمرومع قمقسك قمؾقف يقم - «إزاًمي إوهوم»واظمتؾؼ اعمرزا همالم أمحد ذم يمتوسمف 

إكو كبنمك سمغالم مظفر احلؼ يملكف كزل مـ » و عمو ُوًمد ًمف اسمـف، وشماله قمغم اًمـوس:وطمقً  -اًمسالم

 ومـِسَى إًمقف. وإكام أراد سمف أن اًمسامء مظفر ًمؼرسمف ودمؾقف. يـزل مـ اًمسامء، واًمقًمد ٓ .«اًمسامء

 َّ ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ٱُّٱووِصَػ اهللُ شمعومم سمصوطمى اًمسامء ذم ىمقًمف:
مع أكف موًمؽ اًمسامء وإرض يمؾقفام.  (٨٩املنم/ )

(٨٥٦امنصاء/ ) َّحئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱ :شمعومم ىمقًمف (1)
يرضمع اًمضؿػم إمم قمقسك قمؾقف اًمسالم؛ ٕن مجقع اًمضامئر شمرضمع  سك.أي: ىمبؾ ووموة قمق

وإن  قؽ اًمضامئر.وهذا يمدي إمم شمػؽ يرضمع إمم سمعض أهؾ اًمؽتوب. وىمقؾ: إًمقف قمؾقف اًمسالم،



َ قيدةَ الع َ شرحَ    3   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
واعمراد  يممـ سمعقسك قمؾقف اًمسالم يمؾ يمتويب ىمبؾ مقشمف، أرضمعـو اًمضؿػم إمم اًمؽتويب يمون اعمعـك:

ومحؾ اإليامن قمغم اإليامن اًمؾغقي ظمالف اًمظوهر؛ ٕن اإليامن قمـد  سمف اإليامن اًمؾغقي طمقـئذ.

قمقسك قمؾقف  ﴾حئ جئ﴿ واإليامن اًمنمقمل أن يراد سمـ و.معويـي اعمقت ًمقس إيامكو ذقمق  

)معورف  .«ىمبؾ مقت اًمؽتويب»اًمسالم، و إٓ يمون إكسى أن يؼول: طملم أو قمـد مقشمف، سمدٓ مـ 

معورف  ؛1-19ص  ًمؾشقخ ؿمؿس احلؼ إومغوين، ،قمؾقم اًمؼرآن ؛1/3-33ًمؾشقخ حمؿد إدريس اًمؽوكدهؾقي  ،اًمؼرآن

/1-3.) ؛ ىمصص اًمؼرآن 91-93/1ًمؾؿػتل حمؿد ؿمػقع اًمعثامين  ،اًمؼرآن

طمدصمـل إؾمحوق سمـ إسمراهقؿ سمـ طمبقى  ، ىمول اًمطؼمي:«ىمبؾ مقهتؿ» ذم ىمراءة: ومنن ىمقؾ:

 ٰى ُّٱسمـ اًمشفقد ىمول: صمـو قمتوب سمـ سمشػم، قمـ ظمصقػ، قمـ ؾمعقد سمـ ضمبػم، قمـ اسمـ قمبوس:

)شمػسػم اًمطؼمي  ، ىمول: هل ذم ىمراءة ُأيَبّ )ىمبؾ مقهتؿ(...َّحئ جئ يي ىي ني مي زي ري

/:اًمـسوء ،)

ىمول  جمفقٓن. وظمصقػ، ذم إؾمـودهو قمتوب سمـ سمشػم، اب قمـف أهنو ىمراءة ضعقػي.وموجلق

وىمراءة أيّب هذه ذم ؾمـدهو قُمتّوب سمـ سمشػم وظمصقػ، ويمالمهو »اًمعالمي اًمؽقصمري رمحف اهلل: 

)كظرة ش. ضعقػ، واًمؼراءة اًمشوذة مو مل يصح ؾمـدهو ٓ حيتٍ هبو ذم سموب اًمتػسػم قمـد أهؾ اًمعؾؿ

91)ـ يـؽر كزول قمقسی قمؾقف اًمسالم ىمبؾ أظمرة، صقموسمرة ذم مزاقمؿ م

 رن مم ام يل  ٹٱٹٱُّٱ؛ «يمػ»( قمالوة قمغم ذًمؽ سطمً آيي يمريؿي سمـ 3)

 ومو معـك ىمقًمف: يمػػـو سمـل إرسائقؾ قمـؽ. :أي( ٨٨١املائدة/ ) َّ ىن نن  من زن

  إذا يمون قمقسك قمؾقف اًمسالم ىمد ىُمتِؾ.  (ام)

(:ىمول اهلل شمعومم )قمقسك قمؾقف اًمسالم  :أي( ٩٨رف/ الزخ) َّ حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ

 شمشؽقا ومقف. ومال ،مـ أذاط اًمسوقمي
() ومنن يموكقا  ،(٥٥آل عىران/ ) َّ جه  ين ىن خنمن حن جن ٱُّٱو:ومم أيًض ىمول شمعو

﴾؟  جه  ين ىن﴿ومام معـك ىمقًمف شمعومم: ،كجحقا ذم مؽرهؿ
() :محؾ اًمزخمنمي  ،(٥٥آل عىران/ ) َّ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه ٱُّٱىمول شمعومم

معـك  :«اًمؽؾقوت» قمغم آؾمتقػوء اًمؽومؾ، وىمول أسمق اًمبؼوء ذم «اًمتقذم» وصوطمى اًمؼومقس

 ./31)اًمؽشوف وقمؾقف اؾمتعامل اًمعومي، وآؾمتقػوء وقمؾقف اؾمتعامل اًمبؾغوء. اًمتقذم اإلموشمي.

 (33. اًمؽؾقوت، ص/33اًمؼومقس اعمحقط 



َ قيدةَ الع َ شرحَ    31   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ؿؿقتك:: ب﴾مي﴿يض اهلل عـفام يف تػسريرقول ابن عباس 

ىمول اًمطؼمي: طمدصمـل  .«ممقتؽ» سمـ قمبوس ريض اهلل قمـف ذم شمػسػمه:روي قمـ ا إيراد:

 اعمثـی، ىمول: طمدصمـو قمبد اهلل سمـ صوًمح، ىمول: طمدصمـل معوويي، قمـ قمكم، قمـ اسمـ قمبوس ىمقًمف:

(/9)شمػسػم اًمطؼمي ﴾، يؼقل: إين ممقتَُؽ. مي خي﴿

ُرك.أي: إين مُمِقتؽ ذم وىمتؽ، وراومعؽ إزمَّ أ ،اجلقاب:هذه ًمغي قمومي اًمـوس  ن ومطف 

  سملهنؿ يؼتؾقكف. –إذا ظمطر سمؼؾى قمقسك–تي ذم اًمتؼديؿ واًمتلظمػم سملن سمدأ سمرومع اًمقؾمقؾمي واًمـؽ

راومُعؽ صمؿ متقومقؽ ذم آظمر »و ذم شمػسػمه :قمبوس ريض اهلل قمـفام أيًض اسمـ وىمد روي قمـ 

أظمرج إؾمحوق سمـ سمنم واسمـ قمسويمر مـ ـمريؼ ضمقهر قمـ اًمضحوك  ىمول اًمسققـمل: ش.اًمزمون

صمؿ  ،﴾ يعـل: راومعؽ يي  ىي مي خي قمبوس ريض اهلل قمـفام ذم ىمقًمف: ﴿قمـ اسمـ 

؛ /1ًمؾؿػتل حمؿد ؿمػقع اًمعثامين  ،معورف اًمؼرآن و:راضمع أيًض . 1/11)اًمدر اعمـثقر  ․متقومقؽ ذم آظمر اًمزمون

/3) ًمؾشقخ حمؿد إدريس اًمؽوكدهؾقي  ،معورف اًمؼرآنو

قؽقن هذا مـ سموب شمؼديؿ مو هق واًمقاو ٓ شمػقد اًمؽمشمقى، وم» ىمول اًمعالمي اًمؽقصمري:

قِمل أًمقهقتف، سمبقون أكف ؾمقؿقت، وإًمقف ذهى ىمتودة  ممظمر ذم اًمقىمقع ٕضمؾ اًمتؼريع قمؾی مدَّ

 ()كظرة قموسمرة ذم مزاقمؿ مـ يـؽر كزول قمقسی قمؾقف اًمسالم ىمبؾ أظمرة، صش. واًمػراء

( ٥٨الزمر/ ) َّ ٰذ يي ىي مي خي ٹٱٹٱُّٱ شمسؾقط اًمـقم، ومـ معوين اًمتقذم:

 يمقال خيوومقا ويرهبقا.  ؾط قمؾقفؿ اًمـقم صمؿ كبعثفؿ،كس :أي

(:دل ىمقًمف ) قمغم أن اعمؽون شمغػم، ومل يؼع ( ٨٨٢املائدة/ ) َّخس حس جس مخ جخ  مح  ُّٱ

ًٓ  اعمقت،  ، صمؿ رومع إمم اًمسامء.ومؽون ذم هذا اًمعومل أو
 ذم يمتوسًمو ذم اًمرد قمغم معتؼدات اًمؼوديوكقي، همػم اعمؼؾدأًمػ اًمشقخ إسمراهقؿ اًمسقوًمؽقيت 

و يمتوسمً  همػم اعمؼؾدًمػ اًمشقخ قمبد اهلل معامر يمام أ ،«ؿمفودة اًمؼرآن» رومع قمقسك قمؾقف اًمسالم ؾمامه

  .«حمؿدي سمويمً سمؽ»ذم اًمرد قمغم قمؼوئد اًمؼوديوكقي ؾمامه 
(:روي قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف ) « ًٓ ـُ مريؿ طَمَؽاًم قَمد َـّ أن َيـِزل ومقؽؿ اسم  ًمُققؿِمؽ

ؾقَى، ويؼتؾ اخل ـزيَر، ويضع اجلزيي، ويػقض اعموَل طمتَّی ٓ يؼبؾف أطمٌد، طمتَّی شمؽقن ومَقؽرِس اًمصَّ

 ري ٰى ٱُّٱصمّؿ يؼقل أسمق هريرة: واىمرُءوا إن ؿمئتؿ:ش. اًمسجدة اًمقاطمدة ظمػًما مـ اًمدكقو ومو ومقفو



َ قيدةَ الع َ شرحَ    33   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
)صحقح اًمبخوري،  .(٨٥٦امنصاء/ ) َّ خب حب جب هئ  مئ حئخئ جئ يي ىي ني مي زي

 ( 3سموب كزول قمقسی سمـ مريؿ قمؾقفام اًمسالم، رىمؿ:

(:ذم روايي أظمرى )  :ىمول رؾمقل اهلل صؾی اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ًمؾقفقد« ، ًْ إّن قمقَسی مل يؿ

(131)شمػسػم اسمـ أيب طموشمؿ:  ش.وإّكف راضمع إًمقؽؿ ىمبؾ يقم اًمؼقومي

 (.11- 13ص اًمتٍميح سمام شمقاشمر ذم كزول اعمسقح سمتحؼقؼ اًمشقخ قمبد اًمػتوح أسمق همدة، )ًمالؾمتزادة مـف راضمع: 

 قح يف عؿر عقسى عؾقه السالم:الؼول الصح
ويـزل مـفو ويؿؽٌ ذم  ( ؾمـي،33ع قمقسك قمؾقف اًمسالم إمم اًمسامء وهق اسمـ )ومِ رُ 

 وهذا همػم صحقح.. إرض ؾمبع ؾمـقات
و رومع وهق اسمـ  ودقمو اًمـوس أرسمعلم ؾمـي، كبئ قمغم أرسمعلم ؾمـي، وذم روايي أظمرى:

 و.أظمرى: مخسي وأرسمعلم قمومً وذم  .ويـزل ومقؿؽٌ ذم إرض أرسمعلم ؾمـي صمامكلم ؾمـي.
ومنن طمذف اًمؽسقر  واجلؿع سمقـفام أكف ٓ مـووموة سملم إرسمعلم واخلؿسي وإرسمعلم،

أو شمستؿر ـمريؼتف ذم اًمدكقو  وشملويؾ ؾمبع ؾمـقات سملكف يؿؽٌ مع اعمفدي ؾمبع ؾمـقات، ؿموئع.

صمؿ شمظفر قمالموت اًمسوقمي إظمرى.  سمعد ووموشمف ؾمبع ؾمـقات،
وموًمصقاب  ،أمو مؽثف قمؾقف اًمصالة واًمسالم سمعد اًمـزول» ىمول اًمعالمي اًمؽشؿػمي:

ومقؿؽٌ ذم إرض أرسمعلم ؾمـي، صمؿ : »13قمـدي ومقف أرسمعقن ؾمـي يمام قمـد أيب داود، ص

، أكف يؿؽٌ ذم 3اكتفی. وأمو مو شمقمهف روايي مسؾؿ، صش. ومقصكم قمؾقف اعمسؾؿقن يتقرم

، وسمعد متوم 1/133د أيب داود إرض ؾمبع ؾمـلم، ومفق مدة مؽثف مع اإلموم اعمفدي، يمام قمـ

اإلموم ويبؼی قمقسی قمؾقف اًمصالة واًمسالم سمعد ذًمؽ صمالصمو وصمالصملم ؾمـي. ؾمبع ؾمـلم يتقرم
حف احلوومظ ذم  وهق اًمذي رضمع إًمقف ش اإلصوسمي»وأمو رومعف ومؽون قمؾی صمامكلم ؾمـي، وصحَّ

ون، كبئ ، وأمو جمؿقع قمؿره قمؾقف اًمصالة واًمسالم ومؿئي وقمنم«مرىموة اًمصعقد»اًمسققـمی ذم 

قمؾی أرسمعلم مـفو، ورومع قمؾی صمامكلم، ويؿؽٌ ذم إرض أرسمعلم، وىمد مضی مـفو صمامكقن 

ومبؼل أرسمعقن، وهق معـی ىمقًمف صؾی اهلل قمؾقف وؾمؾؿ: وإن قمقسی قمؾقف اًمصالة واًمسالم قموش 

مئي وقمنميـ، وٓ أراين ذاهبو إٓ قمؾی ؾمتلم )سموعمعـی( يعـل سمف كصػ جمؿقع قمؿر قمقسی 

همدة  واكظر أيًضو: طموؿمقي اًمشقخ قمبد اًمػتوح أسمق ․، سموب ىمتؾ اخلـزير طمؽاًم 3/11)ومقض اًمبوري  .واًمسالمقمؾقف اًمصالة 

1-1)، صشاًمتٍميح سمام شمقاشمر ذم كزول اعمسقح»قمؾی 
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ج وُيقًَمد ًمف ويؿُؽٌ مخًسو » وذم طمديٌ: َيـِزل قمقسی سمـ مريؿ إمم إرض ومقتزوَّ

وذم إؾمـوده قمبد اًمرمحـ سمـ  ․9)مشؽوة اعمصوسمقح، رىمؿ: ․شؼميوأرسمعلم ؾمـي، صمؿ يؿقت ومُقدوَمـ معل ذم ىم

زيود سمـ أكعؿ اإلومريؼل، وهق ضعقػ(

وذم أؾموكقد هذه . ذم اعمؼؼمة مؽون ىمؼٍم ومورغٌ  :ذم احلجرة اًمـبقيي أي وذم اًمروايي اًمالطمؼي:

  اًمروايوت يمالم.

ريؿ يدومـ مؽتقب ذم اًمتقراة صػي حمؿد، وقمقسی سمـ م» روي قمـ قمبد اهلل سمـ ؾمالم:

)ؾمــ اًمؽممذي، سموب ذم ومضؾ اًمـبل صؾی اهلل قمؾقف  ىمول أسمق مقدود: ىمد سمؼل ذم اًمبقً مقضع ىمؼم.ش. معف

، واحلديٌ مقىمقف، وومقف قمثامن سمـ اًمضحوك، وهق ضعقػ. ىمول سمشور قمقاد: هذا أصمر مقىمقف، وحمؿد سمـ 3وؾمؾؿ، رىمؿ:

/1)يقؾمػ سمـ ؾمالم مؼبقل طمقٌ يتوسمع 

قؿ أرسمعلم ؾمـي صمؿ يؿقت ومقدومـ ومقام ىمقؾ ذم احلجرة اًمـبقيي، وىمد وىمول اسمـ يمثػم: ويؼ

(1ًمؾحوومظ اسمـ يمثػم، ص ،)راضمع: ىمصص إكبقوءورد ومقف ظمؼم ٓ يصح إؾمـوده. 

 .(/9-9) «ومتووى دار اًمعؾقم زيمريو» ًمالؾمتزادة مـ هذا اعمقضقع راضمع:
رام ذم كزول اعمسقح قمؾقف شمقضقح اعم» ػ اًمشقخ رسومراز صػدر رمحف اهلل رؾموًمي ؾمامهوأًمَّ 

. و أؿمور اًمشقخ ذم سمدايتفو إمم سمعض اًمؽتى اعممًمػي ذم رومع قمقسك قمؾقف اًمسالم إمم «اًمسالم

  وكزوًمف. ،وطمقوشمف اًمسامء،

  وماذا يػعل؟: ،متى وأين يـزل عقسى عؾقه السالم

ذم صالة اًمػجر،  يـزل قمقسك اسمـ مريؿ قمؾقف اًمسالم قمـد اعمـورة اًمبقضوء ذىمل دمشؼ

ومقفو صمامن  و يمػقف قمغم أضمـحي مؾؽلم. وىمد اضمتؿعً مجوقمي مـ اعمسؾؿلم ًمؼتول اًمدضمول،اضعً و

 وإمومفؿ يقمئذ اعمفدي، مئي رضمؾ، وأرسمع مئي امرأة. وهؿ يسقون اًمصػقف ًمصالة اًمػجر،

، كومقؼدم اعمفدي قمقسك قمؾقف اًمسالم ًمإلمومي، وهق يلسم اًمذي يظفر ىمبؾ قمقسك قمؾقف اًمسالم،

صمؿ يلمر سمػتح سموب اعمسجد سمعد  صمؿ يصكم هلؿ اعمفدي، ويؼدمف ًمإلمومي. ه،ويضع يده قمغم فمفر

ومقجوهد  و مـ اًمقفقد ذم أؾمؾحتفؿ،معف ؾمبعقن أًمػً  ووراءه اًمدضمول، اًمػراغ مـ اًمصالة،

ويؼتؾ مـ سمؼل مـ اًمقفقد  مـ ومؾسطلم. «ًمد» ويؼتؾف قمـد سموب اًمدضمول وأقمقاكف مـ اًمقفقد،

 ومال طمتك يؼقل اًمشجر واحلجر: هذا اًمقفقدي ورائل. و،دي  يموي رء هيق ا، وٓا واطمدً واطمدً 

ويؿؽٌ سمعد  يبؼك أطمد ذم اًمدكقو إٓ وىمد أؾمؾؿ، وشمـزل اًمؼميموت سملكقاقمفو اًمديـقي واًمدكققيي،
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  كزوًمف أرسمعلم ؾمـي ذم اًمدكقو، ويؽقن ىمؼمه راسمع اًمؼبقر ذم اًمروضي اًمـبقيي.

 «تٍميح سمام شمقاشمر ذم كزول اعمسقحاًم» ؿموه اًمؽشؿػمي ذم يمتوسمف أكقرحمؿد مجع اًمعالمي 
وزاد قمؾقف اًمشقخ قمبد اًمػتوح قمنمة  ومئي وقمنمة أطموديٌ ختص كزول اعمسقح. أرسمع آيوت،

ؿموه اًمؽشؿػمي ىموم اعمػتل حمؿد ؿمػقع  أكقرحمؿد وسمنيعوز مـ اًمعالمي  أطموديٌ، وقمنمة آصمور.

قمالموت » أحلؼ سملول يمتوب رمحف اهلل سمؽممجي يمتوسمف هذا إمم اًمؾغي إرديي، وشمؾخقصف ومقفو، وىمد

ومؼوركتفو  ظمريطي إمجوًمقي ًمعالموت اعمسقح،» ًمـجؾف اعمػتل حمؿد رومقع اًمعثامين سمعـقان: «اًمؼقومي

. وكؼؾ هذا اعمؾخص اعمػتل حمؿد شمؼل اًمعثامين إمم اًمؾغي «سملطمقال اعمػمزا همالم أمحد اًمؼوديوين

 سمعـقان «اشمر ذم كزول اعمسقحاًمتٍميح سمام شمق» مـ آظمر يمتوب 1-39وهق قمغم ص  اًمعرسمقي،

ومجع اعمػتل  .«ضمدول مو صمبً سموًمؼرآن واًمسـي مـ أمورات اعمسقح اعمققمقد قمقسك قمؾقف اًمسالم»

أمورات اًمؼقومي طمسى اًمؽمشمقى اًمزمـل سموظمتصور  «قمالموت اًمؼقومي» حمؿد رومقع ذم هنويي

 ذم ضقء إطموديٌ اًمـبقيي. «ومفرؾمً قمالموت اًمؼقومي» سمعـقان

 ى عؾقه السالم عـد صالة الػجر، أو عـد صالة العرص؟:هل يـزل عقس

قبوين حيقك سمـ أيب قمؿرو9أظمرج اسمـ موضمف )رىمؿ: قمـ أيب أمومي  ،( قمـ أيب زرقمي اًمسَّ

اًمبوهكم قمـ اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ىمول:... وإمومفؿ رضمؾ صوًمح، ومبقـام إمومفؿ ىمد شمؼدم 

اًمصبح، ومرضمع ذًمؽ اإلموم يـؽص، يؿٌم يصكم هبؿ اًمصبح، إذ كزل قمؾقفؿ قمقسك اسمـ مريؿ 

اًمؼفؼرى، ًمقتؼدم قمقسك يصكم سموًمـوس، ومقضع قمقسك يده سملم يمتػقف، صمؿ يؼقل ًمف: شمؼدم ومصؾ، 

 ومنهنو ًمؽ أىمقؿً، ومقصكم هبؿ إمومفؿ. احلديٌ.

قبوين مل يسؿع مـ أيب أمومي. ،وإؾمـوده ضعقػ، ٓكؼطوقمف  ومنن اًمسَّ

( قمـ قمثامن سمـ أيب اًمعوص مرومققًمو:.... ويـزل 99) «مسـده»وأظمرج أمحد ذم 

أمػمهؿ: يو روح اهلل، شمؼدم صؾ، ومقؼقل هذه  قمقسك اسمـ مريؿ قمـد صالة اًمػجر، ومقؼقل ًمف

 إمي أمراء سمعضفؿ قمغم سمعض، ومقتؼدم أمػمهؿ ومقصكم. احلديٌ.

 .وإؾمـوده ضعقػ ًمضعػ قمكم سمـ زيد سمـ ضمدقمون

مـ ـمريؼ ؾمعقد سمـ هبػمة، قمـ محود سمـ  (/) «اعمستدرك»وأظمرضمف احلويمؿ ذم 

هذا طمديٌ صحقح اإلؾمـود »زيد، قمـ أيقب اًمسختقوين وقمكم سمـ زيد سمـ ضمدقمون، سمف. وىمول: 
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 .«اسمـ هبػمة واهٍ »وشمعؼبف اًمذهبل ومؼول:  .«قمغم ذط مسؾؿ سمذيمر أيقب اًمسختقوين ومل خيرضموه

 وهق يمام ىمول.

، قمـ ضموسمر سمـ قمبد اهلل، أكف ىمول: ىمول ( قمـ أيب اًمزسمػمش )مسـده»وأظمرج أمحد ذم 

صمؿ يـزل قمقسك اسمـ مريؿ ومقـودي مـ اًمسحر، ومقؼقل: يو ...  » :رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

، ومقـطؾؼقن لٌّ ـ  أهيو اًمـوس، مو يؿـعؽؿ أن خترضمقا إمم اًمؽذاب اخلبقٌ؟ ومقؼقًمقن: هذا رضمؾ ضمِ 

شمؼدم يو روح اهلل، ومقؼقل: ًمقتؼدم إمومؽؿ  ؼوم اًمصالة، ومقؼول ًمف:ومنذا هؿ سمعقسك اسمـ مريؿ، ومتُ 

 . احلديٌ. «ومؾقصؾ سمؽؿ، ومنذا صغم صالة اًمصبح ظمرضمقا إًمقف

 -حمؿد سمـ مسؾؿ سمـ شمدرس–وإؾمـوده صحقح قمغم ذط مسؾؿ، إٓ أن أسمو اًمزسمػم 

 ، ومل يٍمح سمسامقمف مـ ضموسمر. قمـد يمثػم مـ اًمـوىمديـ مدًمس

اًمسالم يليت سمقً اعمؼدس واًمـوس ذم  وذيمر سمعض اعمػرسيـ ذم شمػوؾمػمهؿ أن قمقسك قمؾقف

صالة اًمعٍم. مـفؿ: اًمثعؾبل، واًمبغقي، واًمؼرـمبل، واخلوزن، واسمـ قمجقبي ذم شمػسػم 

، ط: 9ص «هبشتل زيقر»ويمذا اًمشقخ طمؽقؿ إمي أذف قمكم اًمتفوكقي ذم  .اًمزظمرف:

 إدارة شملًمقػوت أذومقي، سمويمستون.

روايوت  «شمػسػمه». وىمد ذيمر اسمـ يمثػم ذم ًمؽـ مل كجد روايي ومقفو اًمتٍميح سمصالة اًمعٍم

وذم سمعضفو شمٍميح سمـزوًمف قمـد صالة اًمصبح، وًمقس ذم  ،يمثػمة ذم كزول قمقسك قمؾقف اًمسالم

ومفذه أطموديٌ »روايي مـفو اًمتٍميح سمصالة اًمعٍم، وىمول اسمـ يمثػم سمعد ختريٍ شمؾؽ اًمروايوت: 

يرة، واسمـ مسعقد، وقمثامن سمـ أيب متقاشمرة قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ مـ روايي أيب هر

 ،اًمعوص، وأيب أمومي، واًمـقاس سمـ ؾمؿعون، وقمبد اهلل سمـ قمؿرو سمـ اًمعوص، وجمؿع سمـ ضموريي

وومقفو دًٓمي قمغم صػي كزوًمف ومؽوكف، مـ أكف  وطمذيػي سمـ أؾمقد، ريض اهلل قمـفؿ. ،وأيب رسحيي

)شمػسػم .«ي اًمصالة ًمؾصبحسموًمشوم، سمؾ سمدمشؼ، قمـد اعمـورة اًمنمىمقي، وأن ذًمؽ يؽقن قمـد إىموم

 (اسمـ يمثػم، آل قمؿران:

اعمعروف قمـد أهؾ اًمعؾؿ أن قمقسك قمؾقف اًمسالم إكام يصكم »: «ًمقامع إكقار اًمبفقي»وذم 

 ، ط: ممؾمسي اخلوومؼلم، دمشؼ(93/ 1فقي ب)ًمقامع أكقار اًم.«ٓ اًمعٍم ،وراء اعمفدي صالة اًمصبح

صكم اًمـوس صالة اًمعٍم، صمؿ يليت إمم  ومقٍمويؿؽـ أن يؼول: أكف يـزل قمـد صالة اًمع

 يؾحؼفؿ ذم صالة اًمصبح.وو ًمؾؿسؾؿلم، سمقً اعمؼدس همقصمً 
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وًمؽـ ٓ طموضمي إمم هذا اًمتطبقؼ؛ ٕكف مل يذيمر ذم روايي أكف يـزل قمـد صالة اًمعٍم، أو 

 يؾحؼ اًمـوس ذم صالة اًمعٍم. واهلل أقمؾؿ.

ويـزل »ـ اًمعريب اًمطوئل: وىمول حمؿد سمـ رؾمقل اًمؼمزكجل كؼاًل قمـ اًمشقخ حمل اًمديـ اسم

قمقسك قمؾقف اًمسالم ذم زموكف سموعمـورة اًمبقضوء ذىمل مسجد دمشؼ، واًمـوس ذم صالة اًمعٍم، 

ك ًمف اإلموم، ومقصغم سموًمـوس، يمم اًمـوس سمسـي حمؿد صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ  . «ومقتـحَّ
دي شمـبقف: ٓ يـوذم هذا مو ذم إطموديٌ اًمصحقحي أن قمقسك قمؾقف اًمسالم يؼت»صمؿ ىمول: 

سموعمفدي ذم صالة اًمصبح، ويؼقل: إهنو ًمؽ أىمقؿً، عمو يليت ذم ىمصي اًمدضمول ذم اجلؿع سملم 

اظمتالف اًمروايوت أن اعمفدي طملم كزول قمقسك قمؾقف اًمسالم سمدمشؼ يؽقن سمبقً اعمؼدس 

ك ًمف أمػم اعمفدي قمغم دمشؼ، ويقضحف أن هذا ذم صالة اًمعٍم، وأكف  ومقؽقن اًمذي يتـحَّ

اًمـصورى واعمسؾؿقن يمؾ يرضمقه، يمام يليت هـوك، وأن شمؼدم اعمفدي جيتؿع إًمقف اًمقفقد و

واىمتدي قمقسك قمؾقف اًمسالم سمف ذم صالة اًمصبح، وًمقس هـوك إٓ ظموًمص اعمسؾؿلم. وسموهلل 

 (13)اإلؿموقمي ٕذاط اًمسوقمي عمحؿد سمـ رؾمقل اًمؼمزكجل، ص .«ؼاًمتقومق

مل كجد روايي ومقف ىمؾـو: مل يثبً كزوًمف ذم ذىمل مسجد دمشؼ، يمام ؾمقليت، ويمذًمؽ 

 اًمتٍميح سمصالة اًمعٍم.

، أو ببقت ـزل عقسى عؾقه السالم عـد املـارة البقضاء رشقي دمشقهل ي

 :؟عىل املـارة البقضاء رشقي جامع دمشق ، أواملؼدس، أو باألردن

ومَقـِزل قمـَد اعَمـورة  ...ل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ:قمـ اًمـَّقاس سمـ ؾمؿعون ىمول: ىمو

 
ِ
 ؾمــ أيب داود،. و9، رىمؿ:ؾمــ اسمـ موضمفو .13، رىمؿ:)صحقح مسؾؿ . احلديٌ.َذىِملَّ ِدَمشَؼ  اًمَبقضوء

 (119، رىمؿ:ؾمــ اًمؽممذي. و31رىمؿ:

يـزل قمقسك اسمـ مريؿ قمؾقف »وقمـ أوس سمـ أوس، قمـ اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، ىمول: 

. ىمول اهلقثؿل ذم جمؿع اًمزوائد: 9اين، رىمؿ:)اعمعجؿ اًمؽبػم ًمؾطؼمش.اًمسالم قمـد اعمـورة اًمبقضوء ذىمل دمشؼ

 .(رضموًمف صمؼوت

قمـ كوومع سمـ يمقسون، قمـ أسمقف، يمقسون ريض اهلل قمـف ىمول: ؾمؿعً رؾمقل اهلل صغم اهلل و

 .شيـزل قمقسك اسمـ مريؿ قمؾقف اًمسالم قمـد اعمـورة اًمبقضوء ذىمل دمشؼ»قمؾقف وؾمؾؿ يؼقل: 

 )وإؾمـوده ضعقػ(



َ قيدةَ الع َ شرحَ    3   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
اًمتوريخ » واًمبخوري ذم، 19، رىمؿ:«واعمثوين ٔطمودا»ذم  أظمرضمف اسمـ أيب قموصؿ

هشوم سمـ ظموًمد قمـ  ،، رىمؿ:«معرومي اًمصحوسمي» وأسمق كعقؿ ذم ،(/133) «اًمؽبػم

)إزرق: صدوق(، كو اًمقًمقد سمـ مسؾؿ)صمؼي يمثػم اًمتدًمقس( ىمول: طمدصمـل رسمقعي سمـ رسمقعي )ٓ 

 يمقسون، سمف.  قمـ أسمقف)ٓ يعرف، وىمقؾ: صحويب(،  يعرف، وىمقؾ:صمؼي(، قمـ كوومع سمـ يمقسون

أظمرج اسمـ قمسويمر مـ ـمريؼ ؾمعقد سمـ قمبد اًمعزيز قمـ ؿمقخ ًمف أكف ؾمؿع اسمـ قمبوس و

صمؿ يليت مسجد دمشؼ  ،خيرج قمقسك سمـ مريؿ قمـد اعمـورة قمـد سموب اًمنمىمل»احلرضمل ىمول: 

طمتك يؼعد قمغم اعمـؼم ويدظمؾ اعمسؾؿقن اعمسجد واًمـصورى واًمقفقد يمؾفؿ يرضمقه طمتك ًمق 

ويليت صوطمى  ،ويليت ممذن اعمسؾؿلم ومقؼقم ،س إكسون مـ يمثرهتؿأمل شمصى إٓ رأًمؼقً ؿمقئو 

ومقؼقل صوطمى اًمقفقد اىمرع ومؽتى ؾمفؿ  ،ويليت صوطمى كوىمقس اًمـصورى ،سمقق اًمقفقد

ومقؼقل  ،صمؿ يؼرع قمقسك ومقخرج ؾمفؿ اعمسؾؿلم ،اعمسؾؿلم وؾمفؿ اًمـصورى وؾمفؿ اًمقفقد

صمؿ يؼرع اًمثوًمثي ومقخرج  ،فؿ اعمسؾؿلمومقؼرع ومقخرج ؾم ،إن اًمؼرقمي صمالث :صوطمى اًمقفقد

صمؿ خيرج يتبع اًمدضمول  ،ومقمذن اعممذن وخيرج اًمقفقد واًمـصورى مـ اعمسجد ،ؾمفؿ اعمسؾؿلم

سمؿـ معف مـ أهؾ دمشؼ صمؿ يليت سمقً اعمؼدس وهل مغؾؼي ىمد طمٍمهو اًمدضمول ومقلمر سمػتح 

إن زم ومقؽ  :سكويؼقل قمق ،ويذوب يمام يذوب اًمشؿع ،ويتبعف طمتك يدريمف سمبوب ًمد ،إسمقاب

ذم . وأظمرضمف احلسـ اًمرسمعل /11)شموريخ دمشؼ ٓسمـ قمسويمر  . «رضسمي ومقرضسمف ومقؼتؾف اهلل قمز وضمؾ قمغم يديف

 .، ط: مطبققموت اعمجؿع اًمعؾؿل سمدمشؼ(9ومضوئؾ اًمشوم ودمشؼ ، رىمؿ:

ؿمقخ ؾمعقد سمـ قمبد اًمعزيز جمفقل، واسمـ قمبوس احلرضمل مل كؼػ قمغم شمرمجتف، وسمؼقي 

 صمؼوت أو صدوق.رضمول اًمسـد 

وًمدمشؼ صمامكقي أسمقاب: سموب ذىمل، وهق » اسمـ ضمؼميـ:أسمق قمبد اهلل احلؿػمي، و ىمول

ذىمل اعمديـي، وومقف مـورة سمقضوء يؼول إن قمقسك قمؾقف اًمسالم يـزل ومقفو يمام ضموء ذم إصمر أكف 

اهلل حمؿد سمـ قمبد ، ٕيب قمبد /19)اًمروض اعمعطور ذم ظمؼم إىمطور .«يـزل ذم اعمـورة اًمبقضوء ذىمل دمشؼ

، ط: دار 1رطمؾي اسمـ ضمؼميـ، ص. وط: ممؾمسي كوس، سمػموت هـ(99اهلل سمـ قمبد اعمـعؿ احِلؿػمى )اعمتقرم: 

اعمتقرم: ، سمػموت ًمؾطبوقمي واًمـنم، سمػموت. واسمـ ضمؼميـ هق حمؿد سمـ أمحد سمـ ضمبػم اًمؽـوين إكدًمز، أسمق احلسلم

)هـ. 

 .ققم قمغم اًمبوب اًمنمىمل عمديـي دمشؼ اًمؼديؿياعمـورة اًمبقضوء مقضمقدة اًمىمؾـو: 

 سمعض اًمروايوت أن قمقسك قمؾقف اًمسالم يـزل سمقً اعمؼدس: يظفر مـ و
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ػف اًمبعض، روى قمـف اًمبخوري مؼروًكو سمغػمهىمول كعقؿ سمـ محود ) (: طمدصمـو اسمـ وهى ضعَّ

ً(، ) سمـ ؾمعد: صمؼي صمب )ضعقػ(، واًمؾقٌ )قمبد اهلل سمـ وهى سمـ مسؾؿ: صمؼي(، قمـ اسمـ هلقعي

)اإلؾمؽـدراين: صمؼي(، قمـ ؾمعقد سمـ أيب هالل )صمؼي(، قمـ أيب ؾمؾؿي، قمـ  قمـ ظموًمد سمـ يزيد

ًَ اعمؼدس وىمد طموس اًمدضموُل »قمبد اهلل سمـ قمؿرو، ريض اهلل قمـفام ىمول:  إذا كزل قمقسك سمق

اًمـوَس ذم سمقً اعمؼدس مشك إًمقف سمعدمو ُيصكم اًمغداَة، يؿٌم إًمقف وهق ذم آظمر َرَمؼ ومَقرضسمف 

 (3)اًمػتـ ًمـعقؿ سمـ محود، رىمؿ:ش.ؾفومَقؼتُ 

قمـ قمبد اهلل سمـ قمؿرو سمـ اًمعوص، ىمول:  سمـػس اإلؾمـود اًمسوسمؼ كعقؿ سمـ محودأظمرج و

يبؾغ اًمذيـ ومتحقا اًمؼسطـطقـقي ظمروج اًمدضمول ومقؼبؾقن طمتك يؾؼقه سمبقً اعمؼدس، ىمد طُمٍِم »

ًمح مـ مَه، ومبقـو هـوًمؽ صمامكقي آٓف امرأة واصمـو قمنم أًمػ مؼوشمؾ، هؿ ظمػم مـ سمؼل، ويمصو

هؿ حتً َضبوسمي مـ هَمامم إذ شُمؽَشػ قمـفؿ اًمضبوسمُي مع اًمصبح، ومنذا سمعقسك اسمـ مريؿ سملم 

ى إموُمفؿ قمـف ًمقصكم هبؿ، ومقليت قمقسك اسمـ مريؿ طمتك يصكم إموُمفؿ، شَمؽِرمًي  فَمفراَكقفؿ، ومقَتـؽَّ

)اًمػتـ ًمـعقؿ سمـ ؾف. احلديٌ. ًمتؾؽ اًمِعصوسمي، صمؿ يؿٌم إمم اًمدضمول وهق ذم آظمر َرَمؼ ومقرَضسمف ومَقؼتُ 

 (محود، رىمؿ:

وىمول كعقؿ سمـ محود: طمدصمـو حيقك سمـ ؾمعقد)سمـ أسمون سمـ اًمعوص:صدوق(، طمدصمـل 

ؾمؾقامن سمـ قمقسك)سمـ مقؾمك سمـ ـمؾحي: ؾمؽً قمـف اًمبخوري، وذيمره اسمـ طمبون ذم اًمثؼوت(، 

اعمؼدس، فمفر سمؾغـل أن قمقسك اسمـ مريؿ، قمؾقف اًمسالم إذا ىمتؾ اًمدضمول، وكزل سمبقً »ىمول: 

 (3)اًمػتـ ًمـعقؿ سمـ محود، رىمؿ: . احلديٌ.«يلضمقج وملضمقج

ًَ اعمؼدس  اعمممـلم إمم أكف يليت سمؿـ معف مـ وًمعؾ اعمراد مـ كزول قمقسك قمؾقف اًمسالم سمق

وىمد ضموء مـ طمديٌ أيب أمومي »ىمول احلوومظ اسمـ رضمى احلـبكم: . سمقً اعمؼدس مـ دمشؼ

-بقً اعمؼدس، وًمقسً أؾموكقدهو سموًمؼقيي. ويتعلم محؾفو وهمػمه مو ىمد يشعر سملن قمقسك يـزل سم

قمغم أكف يليت سمؿـ معف مـ اعمممـلم إمم سمقً اعمؼدس مـ دمشؼ، يمام ىموًمف  -قمغم شمؼدير صحتفو

وفموهر مو شمؼدم مـ  و سمقـفو وسملم طمديٌ اًمـقاس اعمخرج ذم اًمصحقح.اسمـ قمبوس ويمعى، مجعً 

 .«يـزل قمـد سموب مديـي دمشؼ اًمنمىمل إطموديٌ وأصمور يدل قمغم أن قمقسك قمؾقف اًمسالم
 (3/1-1احلـبكم  رضمىاحلوومظ اسمـ  )جمؿقع رؾموئؾ

، صمـو )صمؼي( طمدصمـل أسمق سمؽر حمؿد سمـ أمحد سمـ سموًمقيف وأمو كزوًمف ذم إردن، ومؼول احلويمؿ:
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، صمـو ظمؾػ سمـ ظمؾقػي )صمؼي( ، صمـو ؾمعقد سمـ ؾمؾقامن اًمقاؾمطل)صمؼي( حمؿد سمـ ؿموذان اجلقهري

، قمـ أيب طموزم )ؾمعد سمـ ـمورق:صمؼي( ، صمـو أسمق موًمؽ إؿمجعلق اظمتؾط()صدو إؿمجعل

، قمـ طمذيػي سمـ اًمقامن ريض اهلل )صمؼي( ، قمـ رسمعل سمـ طمراشصمؼي( )ؾمؾامن اًمؽقذم:إؿمجعل

أكو أقمؾؿ سمام مع اًمدضمول مـف، هنران: أطمدمهو »قمـف، ىمول: ىمول رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ: 

ومنن أدريمف مـؽؿ أطمد ومؾقغؿض،  ،ذم قملم مـ رآه، وأظمر موء أسمقض)أي: شمتَقىمَّد( ٍ ضمَّ لَ كور شمَ 

وًمقنمب مـ اًمذي يراه كورا، ومنكف موء سمورد، وإيويمؿ وأظمر ومنكف اًمػتـي، واقمؾؿقا أكف مؽتقب 

سملم قمقـقف يموومر، يؼرأه مـ يؽتى ومـ ٓ يؽتى، وأن إطمدى قمقـقف ممسقطمي قمؾقفو فمػرة، أكف 

، ويمؾ واطمد يممـ سموهلل واًمققم أظمر ُؼ قَ ومْ ف أَ ن، قمغم سمقتِ ردُ ه قمغم سمطـ إر أمرِ يطؾع مـ آظِم 

قمؾقفؿ اًمؾقؾ، ومقؼقل  ـ  و، وجيِ و، ويبؼل صمؾثً م صمؾثً و، وهيزِ ؾثً سمبطـ إردن، وأكف يؼتؾ مـ اعمسؾؿلم صمُ 

سمعض اعمممـلم ًمبعض: مو شمـتظرون أن شمؾحؼقا سمنظمقاكؽؿ ذم مرضوة رسمؽؿ، مـ يمون قمـده 

قف، وصؾقا طملم يـػجر اًمػجر، وقمجؾقا اًمصالة، صمؿ أىمبؾقا قمغم ومضؾ ـمعوم ومؾقغد سمف قمغم أظم

قمدويمؿ، ومؾام ىمومقا يصؾقن كزل قمقسك اسمـ مريؿ صؾقات اهلل قمؾقف إمومفؿ، ومصغم هبؿ، ومؾام 

ومقذوب يمام »ىمول أسمق طموزم: ىمول أسمق هريرة:  .«اكٍمف ىمول: هؽذا اومرضمقا سمقـل وسملم قمدو اهلل 

، ط: دار اًمتلصقؾ. وىمول احلويمؿ: صحقح قمغم ذط 3ؾحويمؿ ، رىمؿ:)اعمستدرك ًمش.شمذوب اإلهوًمي ذم اًمشؿس

إمم ىمقًمف: يؼرأه مـ  مـ وضمف آظمر قمـ أيب موًمؽ إؿمجعل، سمـحقه (13)رىمؿ: مسؾؿ. وؾمؽً قمـف احلويمؿ. واحلديٌ قمـد مسؾؿ

 .(يؽتى ومـ ٓ يؽتى

اب:  إردكقي  اعمؿؾؽي» ـن سمأوإردن مو يعرف »ىمول اًمشقخ حمؿد سمـ حمؿد طمسـ ُذَّ

وأيمثر مو يطؾؼ قمغم ذق اًمـفر، وًمؽـ ذم يمتى اًمبؾدان اًمؼديؿي يؿتزج سمػؾسطلم،  ،شاهلوؿمؿقي

مقـوء ش قمؽو»ومقلظمذ مـفو سمعض اعمـوـمؼ طمتك يصؾ إمم ؾموطمؾ اًمبحر اعمتقؾمط، طمقٌ يموكً 

ذم ضمـد ش معون»مـ ذىمل إردن، ومتدظمؾ ش ضمـد ومؾسطلم»إردن، وشملظمذ ومؾسطلم أو 

اعمعومل إصمػمة ذم اًمسـي ). «د احلديثي، طمدود ومهقي وضعفو اإلكجؾقز ًمعـفؿ اهللومؾسطلم، وموحلدو

اب، ط: دار اًمؼؾؿ، سمػموت(  واًمسػمة، عمحؿد سمـ حمؿد طمسـ ُذَّ

وىمد ورد ذم سمعض  :ىمول احلوومظ سمـ يمثػم»: مجًعو سملم اًمروايوت ىمول اًمسققـملو

 :وذم روايي ،سموٕردن :ييوذم روا ،قمقسك قمؾقف اًمسالم يـزل سمبقً اعمؼدسأن إطموديٌ 

)أي: اسمـ  طمديٌ كزوًمف سمبقً اعمؼدس قمـد اعمصـػ :ىمؾً .قمؾؿأوموهلل  .سمؿعسؽر اعمسؾؿلم

 ،ٕن سمقً اعمؼدس هق ذىمل دمشؼ ؛وٓ يـوذم ؾموئر اًمروايوت .وهق قمـدي أرضمح موضمف(
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وسمقً اعمؼدس  ،«اًمصحوح»يمام ذم  ،ن اؾمؿ اًمؽقرةردُ وإُ  ،وهق معسؽر اعمسؿؾلم إذ ذاك

ن حتدث أ ومال سمدَّ  سمقضوءُ  ن مـورةٌ ٔاومنن مل يؽـ ذم سمقً اعمؼدس  ،وموشمػؼً اًمروايوت ،ظمؾ ومقفدا

، ط: ىمديؿل يمتى ظموكف، يمراشمٌم. ومثؾف ذم مرىموة اعمػوشمقح، 1)مصبوح اًمزضموة قمغم هومش ؾمــ اسمـ موضمف، ص.«ىمبؾ كزوًمف

. ، ط: دار اجلقؾ، سمػموت9/1غم ؾمــ اسمـ موضمف سموب اًمعالموت سملم يدي اًمسوقمي وذيمر اًمدضمول. ومثؾف ذم طموؿمقي اًمسـدي قم

31).ص، ٓسمـ طمجر اهلقتؿل ،ذم اًمػتووى احلديثقيمثؾف و

 ويمؾق مقؽم شمؼريبً  33قمـ دمشؼ سمـ  ن سمقً اعمؼدس سمعقدٕ ؛وهذا اًمتطبقؼ ممو ٓ يػفؿ

وسمقً  ،ومجعؾفو ذم مؽون ىمريى سمحقٌ يعؼم قمـ أطمدمهو سمؤظمر ممو ٓ يؼبؾف اًمعؼؾ اًمسؾقؿ

 ريطي.  اجلـقب اًمغريب يمام يظفر مـ اخلسمؾ هل ذم ،شؼمؼدس ٓ شمؼع ذم ذق داعم

إؿمفر ذم »ؼول احلوومظ اسمـ يمثػم: ، ومقمغم اعمـورة اًمبقضوء ذىمل ضمومع دمشؼ وأمو كزوًمف

مقضع كزوًمف أكف قمغم اعمـورة اًمبقضوء اًمنمىمقي سمدمشؼ، وىمد رأيً ذم سمعض اًمؽتى: أكف يـزل 

ومقـزل قمغم »ضمومع دمشؼ. ومؾعؾ هذا هق اعمحػقظ، وشمؽقن اًمروايي: قمغم اعمـورة اًمبقضوء ذىمل 

ومتٍمف اًمراوي ذم اًمتعبػم سمحسى مو ومفؿ، وًمقس ذم دمشؼ  «اعمـورة اًمبقضوء اًمنمىمقي سمدمشؼ

مـورة شمعرف سموًمنمىمقي ؾمقى اًمتل إمم ضموكى اجلومع إمقي سمدمشؼ مـ ذىمقف، وهذا هق 

يو روح اهلل »ة، ومقؼقل ًمف إموم اعمسؾؿلم: ٕكف يـزل، وىمد أىمقؿً اًمصال ؛إكسى وإًمقؼ

سمعضؽؿ قمغم سمعض أمراء، ». وذم روايي: «شمؼدم أكً، ومنهنو إكام أىمقؿً ًمؽ». ومقؼقل: «شمؼدم

 ، حتؼقؼ: اًمديمتقر قمبد اهلل سمـ قمبد اعمحسـ اًمؽميمل، ط: دار هجر(/11)اًمبدايي واًمـفويي ش.هذه إميَ  اهلل ميُ ؽرِ شمَ 

، يمام يظفر مـ سمؾ هق يؿقؾ ضمفي اًمغرب ،ط مديـي دمشؼمقي ذم وؾماعمسجد إىمؾـو: 

 .اعمـورة اًمبقضوء مقضمقدة اًمققم قمغم اًمبوب اًمنمىمل عمديـي دمشؼ اًمؼديؿيو اخلريطي.

وًمدمشؼ صمامكقي أسمقاب: »ويمام ؾمبؼ مـ شموريخ قمبد اعمـعؿ احلؿػمي، واسمـ ضمؼميـ، ىموٓ: 

 .«قمقسك قمؾقف اًمسالم يـزل ومقفوسموب ذىمل، وهق ذىمل اعمديـي، وومقف مـورة سمقضوء يؼول إن 
وىمد ذهبً ـموئػي إمم أكف يـزل قمـد اعمـورة اًمبقضوء »وىمول احلوومظ اسمـ رضمى احلـبكم: 

احلـبكم  رضمىاحلوومظ اسمـ  )جمؿقع رؾموئؾ .«ذىمل مسجد دمشؼ اجلومع، وهق خموًمػ ًمؾظوهر. واهلل أقمؾؿ

3/1) 

اعمـورة سالم مع اًمػجر قمغم أن اًمروايوت صموسمتي أن كزول قمقسك قمؾقف اًموظمالصي اًمؼقل: 

 ،ومتعؿفؿ ضبوسمي مـ همامم ،ويؽقن اعمفدي ىمد مجع اًمـوس ًمؼتول اًمدضمول ،ذىمل دمشؼ اًمبقضوء

واًمـوس يريدون صالة  ،ومػمون قمقسك قمؾقف اًمسالم ىمد كزل ،صمؿ شمـؽشػ قمـفؿ مع اًمصبح



َ قيدةَ الع َ شرحَ    1   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ،هؾ دمشؼصمؿ خيرج يتبع اًمدضمول سمؿـ معف مـ أ ،صمؿ سمعد اًمصالة يتبع اًمدضمول وىمد ومرَّ  ،اًمصبح

ويتبعف طمتك  ،ومقلمر سمػتح إسمقاب صمؿ يليت سمقً اعمؼدس وهل مغؾؼي ىمد طمٍمهو اًمدضموُل 

 وضمؾ قمغم يديف.  ومقؼتؾف اهلل قمز ،يدريمف سمبوب ًمد

 سبب تسؿقة عقسى عؾقه السالم باملسقح:
سمؿعـك اعمبورك ذم  ،«مشقحو» ؾمؿل قمقسك قمؾقف اًمسالم سموعمسقح ٕن اعمسقح أصؾف

ف مسقح اخلػم، أو يـول اعمرىض اًمشػوء طمقٌ يسػم، وحتصؾ اًمؼميمي. واعمسقح أو ٕك ،اًمعؼماكقي

واًمـفويي ذم همريى احلديٌ وإصمر )م س ح(. ومرىموة  ./1)ومتح اًمبوري  سمؿعـك ؾموومر ومقفو. «إرض مسَح » مـ

 (1؛ أموًمی اعمحدث اًمؽشؿػمی ص 9/اعمػوشمقح

 ظفور املفدي قرب الساعة:
وىمد صمبً فمفقر اعمفدي  ويـؽره سمعض اًمـوس. ر ؾمقدكو اعمفدي.مـ أذاط اًمسوقمي فمفق

 ىمرب اًمسوقمي سموٕطموديٌ اًمصحقحي.
- :ىمول رؾمقل اهلل صؾی اهلل قمؾقف وؾمؾؿ:  ىمول قمبد اهلل سمـ مسعقد ريض اهلل قمـف« ٓ

كقو طمتی يؿؾِؽ اًمعرَب رضمٌؾ ِمـ أهؾ سمقتل، ُيقاـمِئ اؾمُؿف اؾمؿل )ؾمــ اًمؽممذي،  ش.شمذَهى اًمد 

 ش(واؾمؿ أسمقف اؾمؿ أيب: »11وىمول اًمؽممذي: هذا طمديٌ طمسـ صحقح. وزاد ذم ؾمــ أيب داود، رىمؿ:. 1139رىمؿ:

قمـ أيب ؾمعقد اخلدري ىمول: ظمشقـو أن يؽقن سمعد كبقـو طمدث ومسلًمـو كبل اهلل صؾی و -1

 -زيٌد  اًمشوك  -و و أو شمسعً و أو ؾمبعً إن ذم أمتل اعمفدي خيرج يعقش مخًس »ومؼول:  ،اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

وىمول . 1131)ؾمــ اًمؽممذي، سموب مو ضموء ذم اعمفدي، رىمؿ: احلديٌ.ش. ول: ىمؾـو: ومو ذاك؟ ىمول: ؾمـلمىم

 اًمؽممذي: هذا طمديٌ طمسـ(

وطمديٌ أيب ؾمعقد اخلدري  ذم حتديد إقمقام، -راوي احلديٌ–ؿمؽ زيد اًمعؿل 

وًمؾحديٌ » ىمول اًمشقخ سمشور: وًمف ـمرق أظمرى، وزيد اًمعؿل ضعقػ، طمدد ؾمبع ؾمـقات.

 (./) «اعمسـد اجلومع»اكظرهو ذم  ش.ظمری قمـ أيب ؾمعقد اخلدريـمرق أ

ٓ شمؼقم »وقمـ أيب ؾمعقد اخلدري، ىمول: ىمول رؾمقل اهلل صؾی اهلل قمؾقف وؾمؾؿ:  -3

 ًٓ  يمام مؾئً ىمبؾف فمؾاًم، يؿؾؽ اًمسوقمي طمتی يؿؾؽ رضمؾ مـ أهؾ سمقتل أىمـی، يؿأل إرض قمد

قخ ؿمعقى إركموط: إؾمـوده طمسـ، مطر اًمقراق روی ًمف مسؾؿ ىمول اًمش. 1)صحقح اسمـ طمبون، رىمؿ: ش.ؾمبع ؾمـلم

متوسمعًي واًمبخوري شمعؾقًؼو واطمتٍ سمف اًمبوىمقن، وهق طمسـ احلديٌ، وسموىمل رضموًمف صمؼوت رضمول اًمشقخلم همػم احلسـ سمـ قمرومي، ومؼد 

روی ًمف أصحوب اًمســ همػم أيب داود، وهق صمؼي(



َ قيدةَ الع َ شرحَ    3   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
-  شمؼقم اًمسوقمي » سمؾػظ: «دركاعمست»طمديٌ أيب ؾمعقد اخلدري هذا رواه احلويمؿ ذم ٓ

طمتی متأل إرض فمؾاًم وضمقًرا وقُمدواًكو، صمؿ خيُرج ِمـ أهؾ سمقتل مـ يؿألهو ىِمسًطو وقمدًٓ، يمام 

ًْ فمؾاًم وقُمدواًكو ، ومسـد أيب يعؾی، رىمؿ:. 33ومسـد أمحد، رىمؿ:. )اعمستدرك ًمؾحويمؿ، رىمؿ: ش.ُمؾِئ

ح، رضموًمف يمؾفؿ صمؼوت. ىمول احلويمؿ: هذا طمديٌ صحقح قمؾی ذط اًمشقخلم. وإؾمـوده صحق. 13وصحقح اسمـ طمبون، رىمؿ:

: إؾمـوده صحقح قمؾی «صحقح اسمـ طمبون»و ،«مسـد اإلموم أمحد»ؤوط ذم شمعؾقؼوشمف قمؾی ووواومؼف اًمذهبل. وىمول اًمشقخ ؿمعقى إرك

 .ذط اًمشقخلم(

- :اعمفدي » وقمـ أم ؾمؾؿي ريض اهلل قمـفو ىموًمً: ىمول رؾمقل اهلل صؾی اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

وإؾمـوده ضعقػ ًمضعػ زيود سمـ سمقون، واًمصحقح أكف مـ . 1)ؾمــ أيب داود، رىمؿ:ش. ِمـ قمؽميت مـ وًمد وموـمؿي

ىمقل ؾمعقد سمـ اعمسقى. راضمع شمعؾقؼوت اًمشقخ ؿمعقى إركموط قمؾی ؾمــ أيب داود(

ىمول اًمشقخ اسمـ  ىمول سمعض أهؾ اًمعؾؿ: سمؾغً إطموديٌ اًمقاردة ذم اعمفدي طمد اًمتقاشمر.

أمر اعمفدي معؾقم، وإطموديٌ ومقف مستػقضي، سمؾ متقاشمرة متعوضدة، وىمد » ز رمحف اهلل:سمو

طمؽی همػم واطمد مـ أهؾ اًمعؾؿ شمقاشمرهو، وشمقاشمرهو شمقاشمر معـقي، ًمؽثرة ـمرىمفو، واظمتالف 

وأًمػوفمفو، ومفل سمحؼ شمدل قمؾی أن هذا اًمشخص اعمققمقد سمف  ،ورواهتو ،وصحوسمتفو ،خمورضمفو

وهق حمؿد سمـ قمبد اهلل اًمعؾقي احلسـل مـ ذريي احلسـ سمـ قمكم  وظمروضمف طمؼ، ،أمره صموسمً

سمـ أيب ـموًمى ريض اهلل قمـفؿ، وهذا اإلموم مـ رمحي اهلل قمز وضمؾ سموٕمي ذم آظمر اًمزمون، خيرج 

 ًٓ  وهدايًي ومقؼقؿ اًمعدل واحلؼ، ويؿـع اًمظؾؿ واجلقر، ويـنم اهلل سمف ًمقاء اخلػم قمؾی إمي قمد

 وشمقومقًؼو وإرؿموًدا ًمؾـوس.

وىمد اـمؾعً قمؾی يمثػم مـ أطموديثف ومرأيتفو يمام ىمول اًمشقيموين وهمػمه، ويمام ىمول اسمـ اًمؼقؿ 

وهمػمه: ومقفو اًمصحقح، وومقفو احلسـ، وومقفو اًمضعقػ اعمـجؼم، وومقفو أظمبور مقضققمي، 

ويؽػقـو مـ ذًمؽ مو اؾمتؼوم ؾمـده، ؾمقاء يمون صحقًحو ًمذاشمف أو ًمغػمه، وؾمقاء يمون طمسـًو ًمذاشمف 

ا إطموديٌ اًمضعقػي إذا اكجؼمت وؿمد سمعضفو سمعًضو، ومنهنو طمجي قمـد أهؾ أو ًمغػمه، وهؽذ

قمؾی صمبقت أمر اعمفدي،  -سمؾ هق يموٓشمػوق  -اًمعؾؿ...؛ واحلؼ أن اجلؿفقر مـ أهؾ اًمعؾؿ 

وأكف طمؼ، وأكف ؾمقخرج ذم آظمر اًمزمون. أّمو مـ ؿمذ قمـ أهؾ اًمعؾؿ ذم هذا اًمبوب ومال يؾتػً 

واكظر أيًضو: صحقح أذاط اًمسوقمي، . 19-19ظمر، ًمؾديمتقر قمؿر ؾمؾقامن إؿمؼر، ص)اًمققم أش. إمم يمالمف ذم ذًمؽ

 (-عمصطػی أيب اًمـٍم اًمشؾبل، ص



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
  يلجوج وملجوج:

مو أيمثر اًمؽتوسموت طمقل يلضمقج وملضمقج. وًمؽـ اعمقسقر واعمػفقم هق أكف ًمعؾ اعمراد سمف 

أو إورسمقلم، أو همػمهؿ.  ،اًمروسمـ  واًمشامل اًمغريب ،إمؿ اًمراىمقي أقمداء اًمديـ ذم اًمشامل

ً اًمـور» وحيتؿؾ أن يؽقن يلضمقج مـ وهق  ،أو مـ إضموج ،«موج اًمبحر» وملضمقج مـ ،«أضمَّ

وومقف إؿمورة إمم أؾمؾحتفؿ اًمـوريي واًمبحقر؛ سمؾ اًمسقطرة قمغم اًمعومل  اعموء اعمؾح، أو موء اًمبحر،

  سموٕؾموـمقؾ اًمبحريي.

وهؿ إمؿ اًمؽوومرة اًمؼقيي  وقمي اًمؽؼمى،هجقم يلضمقج وملضمقج اًمعوم مـ أذاط اًمس

مـ أقمداء اًمديـ، اًمراىمقي أؾمؾحًي وىمقًة، هلو طمـؽي ذم كنم اًمػتـي واًمػسود واًمضغقط قمغم 

واقمتؼم اًمعالمي . ويشؿؾ ذًمؽ إمؿ اًمروؾمقي وإورسمقي وسمعض إمؿ اًمصقـقي اعمخوًمػ.

وإمؿ  ،(/11بوري )ومقض اًمؿموه اًمؽشؿػمي إمؿ اًمروؾمقي مـ يلضمقج وملضمقج. أكقرحمؿد 

 إمريؽقي وإؾمؽماًمقي مـ ذريي إمؿ إورسمقي. 

  ذكر الؼرآن الؽريم والسـة الـبوية مخًسا من أحوال يلجوج وملجوج:

  ذيمر اًمؼرآن اًمؽريؿ واًمسـي اًمـبقيي مخًسو مـ أطمقاهلؿ:

-  ؿمؽو أهؾ اًمشامل إمم ذي اًمؼركلم ىمبؾ أن يؼقؿ اًمسد، سملهنؿ متعرضقن هلجامت

 جع  مظ حط مض خض حض جض ُّٱ ا يؼقفؿ،قج وملضمقج، وـمؾبقا أن جيعؾ هلؿ ؾمد  يلضم

 (٦٥الكُف/ ) َّ خك  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع

-/33 «سمدر اًمؾقوزم ذح سمدء إموزم»ًمالؾمتزادة مـ أطمقال ذي اًمؼركلم راضمع: 

3:ً3، رىمؿ اًمبق.  
 :موج يلضمقج وملضمقج سمعضفؿ ذم سمعض سمعد إىمومي هذا اًمسد اًمعجقى، أي -1

؛ ، وشمرىمقا إمم اًمؼدام ذم اًمصـوقموتو سمرسقمي مثؾ أمقاج اًمبحرثو طمثقأو ؾمعقا ؾمعقً  ،شمؼوشمؾقا

ويؿؽـ محؾ هذه أيي قمغم أهنؿ شمشوسمؽقا  .(٦٦الكُف/ ) َّىي مي خي حي جي يه ٹٱٹٱُّٱ

  ومقام سمقـفؿ سمعد إىمومي اًمسد.

 واهلالك. ويثػمون اًمنم واًمػتـي، هيجؿقن، :أي خيرضمقن مـ اًمسد سمعد مدة ـمقيؾي، -3



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ىمد اىمؽمب، وُمتِح اًمققم مـ رْدم ويؾ ًمؾعرب مـ ذ » ىمول رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ:

وطمؾؼ سمنصبعف اإلهبوم واًمتل شمؾقفو. وذم طمديٌ آظمر: وقمؼد سمقده ش ضمقج مثؾ هذهلضمقج وملي

 .(33، و33)صحقح اًمبخوري، رىمؿ:شمسعلم.

ومفذه هجامت  ومتح اًمسد إظمبور هبجقمفؿ، وًمقس هذا مثؾ اهلجامت ىمرب اًمسوقمي.

 مل خل ٱُّٱاًمتتور ذم اًمؼرن اًمثومـ ضمعؾً اخلالومي اًمعبوؾمقي قموًمقفو ؾموومؾفو، يؼقل اًمؼرآن اًمؽريؿ:

 (٦١الكُف/ ) َّحن جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل
ٕن اًمغرض مـ إىمومي  اعمعـك خيرضمقن قمغم اعمققمد اعمرضوب هلؿ، ويبدؤون سموهلجقم،

﴾  حن جن﴿ ومـ معوين ىمقًمف: وموًمغرض مـ كؼضف سمدء هجقمفؿ. مـعفؿ مـ اخلروج، اًمسد  

  ومي ومقام يبدو.وذًمؽ يقم اًمؼق ،واًمتسقيي أيًض 

- ،عقن ىمرب اًمسوقمي قمغم اًمتدمػم واًمتخريى مو ؿومقجت ظمروضمفؿ اًمراسمع ىمرب اًمسوقمي

 َّىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت ٱُّٱيعؾؿف إٓ اهلل شمعومم، ٓ
 (٦٩اْلًبياء/)

، وشمبؾغ قمي مػصاًل وردت إطموديٌ سمذيمر هذه اهلجامت اعمدمرة ذم أذاط اًمسو

هجامهتؿ مـ اًمشدة أن يؾقذ قمقسك قمؾقف اًمسالم سمجقشف وأصحوسمف إمم ضمبؾ اًمطقر سمنذن اهلل 

ىمفركو أهؾ إرض، وكؼوشمؾ أهؾ اًمسامء. ومققضمفقن  طمتك يؼقل يلضمقج وملضمقج: شمعومم،

و، وهؿ ومرطمقن سمام قمؿؾقا. إذ ومؽمضمع إًمقفؿ وقمؾقفو اًمدم اؾمتدراضًم  آٓت طمرهبؿ إمم اًمسامء،

 ومقفؾؽقن قمـ آظمرهؿ.  ط قمؾقفؿ داء،يسؾ

- ،ٰى ٰر ٰذ ُّىمول شمعومم: جيتؿع يلضمقج وملضمقج ذم اًمؼقومي  ٌّ ٍّ َّ 
 (٦٦الكُف/)

 نت مت زت رت يب ىب  نب مب زب ُّٱوىمول شمعومم ذم مقضع آظمر:

 (اْلًبياء) َّ  يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت

ـو : ممتـع قمغم ىمريي أهؾؽـوهو قمدم رضمققمفؿ إًمقذم شمػسػم هذه أيي أىمقال قمدة: مـفو

ًمؾحسوب؛ سمؾ يرضمعقن طمتی أن يلضمقج وملضمقج سمعد ومتحفؿ هيؾؽقن، صمؿ يرضمعقن إًمقـو 

 ًمؾحسوب. واهلل شمعومم أقمؾؿ.



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وفوزهم بحػره عـد  اإلسؽـدري كل يوم، يف حػرهم السد   دما ور

  قوهلم: إن شاء اهلل:

روى . ا، وهق مـ مشؽالت احلديٌو مقضمزً و مـ إطموديٌ ذطًم يكم كنمح طمديثً  وومقام

قمـ اًمـبل صؾی اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ذم  موم اًمؽممذي ذم ؾمــف قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف،اإل

، ىمول: حيػروكف يمؾ يقم، طمتی إذا يمودوا خيرىمقكف ىمول اًمذي قمؾقفؿ: ارضمعقا ومستخرىمقكف  د  اًمسَّ

همًدا، ومقعقده اهلل يملؿمد مو يمون، طمتی إذا سمؾغ مدهتؿ وأراد اهلل أن يبعثفؿ قمؾی اًمـوس ىمول اًمذي 

واؾمتثـی، ىمول: ومػمضمعقن ومقجدوكف يمفقئتف طملم  ،قفؿ: ارضمعقا ومستخرىمقكف همًدا إن ؿموء اهللقمؾ

)ؾمــ اًمؽممذي، شمػسػم ؾمقرة اًمؽفػ. ىمول سمشور قمقاد احلديٌ.ش. شمروه ومقخِرىمقكف ومقخُرضمقن قمؾی اًمـوس...

مذي: هذا طمسـ همريى. ىمول اًمديمتقر ذم شمعؾقؼف: وأظمرضمف أمحد، واسمـ موضمف، وأسمق يعؾی، واًمطؼمي، واسمـ طمبون، واحلويمؿ. ىمول اًمؽم

ـف احلوومظ اسمـ يمثػم ذم شمػسػمه ؛ ٕن ذم رومعف كؽورة، وًمعؾف مـ يمالم يمعى إطمبور، يمام سمقَّ -واهلل أقمؾؿ -سمشور: إكام طمسـف واؾمتغرسمف 

/.  اكظر: ؾمــ اًمؽممذي مع شمعؾقؼوت سمشور قمقاد/1.) 

  يرد قمغم هذا احلديٌ مو يكم:

- و؟ا وموكعً طموضمزً  ح يموحلل اًمقاطمد، ومال معـك ًمؽقن اًمسد  سمام أن اًمعومل أصب  

  مـ اًمعجى ىمقل أقمداء اًمديـ: إن ؿموء اهلل. -1

ومام معـك حمووًمي  اًمذي خيرضمقن مـف، يتحدث قمـ ظمرق اًمسد، ويؾ ًمؾعرب، ىمقًمف: -3

  احلػر واخلروج؟

 ا إمم هذه اإليرادات ذهى سمعضفؿ إمم أن احلديٌ مـؽر أو ظمطل مـ اًمراوي،كظرً  

وكص  ؾمؼط اًمراوي سملم ىمتودة وأيب راومع، وىمقؾ: ويعتؼموكف مـ إرسائقؾقوت يمعى إطمبور.

 (/)شمػسػم اسمـ يمثػم  احلوومظ اسمـ يمثػم قمغم اًمـؽورة ومقف.

 وقمٍممهو واطمد، ىمول ىمتودة: طمدصمـو أسمق راومع، واًمظوهر أن احلديٌ إؾمـوده صحقح،

ا مو اؾمتخدمً اًمسامويي يمثػمً  واًمؽتى ،ومػمى يموشمى هذه اًمسطقر أن إطموديٌ اًمـبقيي

ومقحتؿؾ احلديٌ أنَّ يلضمقج وملضمقج يؽرسون  اًمؽـويي ذم أذاط اًمسوقمي و إطمداث أشمقي،

يبدؤون اهلجقم قمغم إقمداء، وٓيػقزون ومقف ًمقطمدهؿ، وٓيسعفؿ  :اًمسد سمعد مدة، أي

 إن ؿموء اهلل، لم:اًمؼوئؾ ا،صمؿ يـضؿ إًمقفؿ سمعض اعمسؾؿلم فموهرً  اًمؼضوء قمغم اخلالومي اإلؾمالمقي،

مثوًمف: أن يؼقل ىموئؾ: موء  .ومتػقزون إن ؿموء اهلل إن ؿموء اهلل، ومقلمرهؿ سملن يتؼدمقا ويؼقًمقا:



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 أشمريمؽ شمغرق. وٓ وأكو معؽ، ؾمؿ  اهلل، ومقؼقل ًمف أصحوسمف: اًمـفر رسيع اجلري، أظموف قمبقره،

ي، ومشجعفؿ قمؾقف يمون اًمتتور هوئبلم مـ اهلجقم قمغم دار اخلالومي اإلؾمالمق ومقؼقل اًمتوريخ:

ومفمٓء اعمسؾؿقن  ومؼضقا قمغم جمد سمغداد، اًمرواومض أمثول اسمـ قمؾؼؿل، واعمحؼؼ اًمطقد،

  ومنمم اهلل اعمشتؽك. ا طمؼؼقا مو قمجزوا قمـف مـ اعمخططوت اخلبقثي.فموهرً 

، ومؼد مجع اًمشقخ -قمالوة قمغم اًمتػوؾمػم اًمعرسمقي- ردييإمو أيمثر اًمؽتوسموت ذم اًمؾغي 

، ومقٓكو «معورف اًمؼرآن» ، واعمػتل حمؿد ؿمػقع رمحف اهلل ذم«اًمؼرآن ىمصص»طمػظ اًمرمحـ ذم 

أكقر حمؿد ودرس اًمشقخ اًمعالمي  ،«دائرة اعمعورف إرديي»ويمذًمؽ ، «شمرمجون اًمؼرآن» آزاد ذم

واًمسد  ،يلضمقَج وملضمقج «ومقض اًمبوري»و ،«مشؽالت اًمؼرآن» ؿموه اًمؽشؿػمي ذم

و ذم شمػسػم ؾمقرة خ مـوفمر أطمسـ اًمؽقالين يمتوسمً وأًمػ اًمشق اإلؾمؽـدري دراؾمًي مقضمزة ىمقؿي.

وهق مطبقع وضمدير سموعمطوًمعي  ،«ومالحمفو اًمبورزة اًمػتـي اًمدضموًمقي،»اًمؽفػ سموؾمؿ 
(1)

 . 

 

 3-  ِِع َشيْئًا ِِبََِلِف افًا، َوََل َوْي يَدَّ ًٌا َوََل َعرَّ َِ ُق ََك امِْكتَاِب  (2)َوََل ًَُصدِّ
وَّ 
ُ
ٌَِّة َوإِْْجَاِع اْْل   .(3)ةِ َوالصُّ

 

 جك ُّٱويؼقل اهلل شمعومم: وهمػمهؿ خيؼمون اًمـوس سموًمغقى، ،واعمـجؿ ،واًمعراف ،اًمؽوهـ
 مه جه هن من خن حن جن  مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك
 (اجلي) َّ ٰه

 ؾملل رؾمقَل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ كوٌس قمـ اًمؽفون، ىموًمً قموئشي ريض اهلل قمـفو:

و، ومؼول إهنؿ حيدصمقكو أطمقوكو سمٌمء ومقؽقن طمؼ  يو رؾمقل اهلل،  ومؼوًمقا: ،شًمقس سمٌمء»ومؼول: 

شمؾؽ اًمؽؾؿي مـ احلؼ، خيطػفو مـ اجلـل، ومقؼرىمرهو ذم أذن » رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ:

 (.)صحقح اًمبخوري، رىمؿ: .شوًمقف يمؼرىمرة اًمدضموضمي، ومقخؾطقن ومقف أيمثر مـ مئي يمذسمي

ب اهلل شمعومم مـ يسؿع مـ اًمشقوـملم، صمؿ خيؼم ا  ىي ٹٱٹٱُّٱ؛ ًمـوس سموًمغقىوىمد يمذَّ

                                                 
( ىمول اعمؽمضمؿ: شمؿ )،وهق مـ مطبققموت  كؼؾ اًمؽتوب إمم اًمعرسمقي سموٓؾمؿ اعمذيمقر أقماله سمؼؾؿ يموشمى هذه اًمسطقر

.اجلومعي اإلؾمالمقي:داراًمعؾقم/ديقسمـد، اهلـد
واعمثبً مـ سمؼقي اًمـسخ. واعمعـك ؾمقاء.ش. خيوًمػ» 33( ذم 1)
. واًمصحقح مو أصمبتـوه مـ سمؼقي اًمـسخ.1ؾمؼط مـ ش وإمجوع إمي»( ىمقًمف 3)



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (الشعراء)ٱَّ  مث هت مت خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي

  معرفة الغقب بطرق عدة:

  مـ يستخدم اجلـ ذم أمره، وخيؼم سمام يمون ذم اعمويض. الؽاهن:

 (1/3)شموج اًمعروس  ومؽون اًمٌم اًمذي ومِؼَد. مـ خيؼم سموعمستؼبؾ، أو سمام رِسق، العراف:

 (/11مسؾؿ صحقح )ذح اًمـقوي قمؾی واًمؽوهـ سموًمعؽس. وومرق سمعضفؿ سملم اًمعراف 

)ًمسون اًمعرب ويممـ سملهنو ممصمرة ذم اخلػم واًمنم.  مـ حيؽؿ سموًمـظر ذم اًمؽقايمى، املـجم:

1/11) 

قمـ اسمـ قمبوس ريض اهلل قمـفام  واإلظمبور سمٌمء سموًمـظر ذم اًمؽقايمى كقع مـ اًمسحر.

اًمـجقم، اىمتبس ؿمعبي مـ اًمسحر زاد مو  مـ اىمتبس قمؾام مـ» قمـ اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ:

 ، وإؾمـوده صحقح(1999. ومسـد أمحد، رىمؿ:31ؾمــ اسمـ موضمف، رىمؿ:و. 39)ؾمــ أيب داود، رىمؿ:. شزاد

  و.وهمػممه ،واخلطقط ،مـ خيؼم سموًمغقى سموًمـظر ذم إقمداد الرمال:

  اف:والعر   ،الػرق بني الؽاهن

(اًمؽوهـ واًمعّراف: اعمخؼم قمـ اعمغقب ).ومفام سمؿعـك واطمد.  وت 

( اًمؽوهـ: مـ خُيؼِم قمـ إمقر اعمستؼبؾي. اًمعّراُف: مـ خُيؼِم قمـ مؽون اعمرسوق 1)

 واًمضوًمي.

وموًمؽوهـ خيؼم سموًمغقى، واًمعراف جيؿع سملم اعمؼدموت  ( اًمؽوهـ أظمص مـ اًمعراف،3)

راف قمؿقم ومبلم اًمؽوهـ واًمع و.ويؼقم سمام يؼقم سمف اًمؽوهـ أيًض  وإطمقال وخيؼم سموًمـتقجي.

يؾزم اًمؽوهـ أن جيؿع سملم  ومؽؾ قمراف يموهـ، وًمقس اًمعؽس، ومال وظمصقص مطؾؼو،

  اعمؼدموت واعمتعؾؼوت وخيؼم.

(:اًمؽوهـ ) .واًمعراف: مـ خيؼم سمام ذم اًمؼؾى سموًمـظر إمم اًمؽػ  مـ خيؼم سموعمستؼبؾ

  أو خيؼم سموعمويض. واًمقضمف،

  احلوصؾ: اًمعراف خيص اعمويض، واًمؽوهـ خيص اعمستؼبؾ.

أـمؾع  وسمعضفؿ يؼقل: سمعضفؿ يدقمل أن ضمـقو يلشمقف وخيؼمه، صمؿ اًمؽفـي قمغم أىمسوم قمدة،

 اعممرخ اًمشفػم اعمسعقدييؼقل ا. ضمد   قمغم اًمغقى سمعؾؿل وومفؿل. وىمقشمف اًمقضمداكقي ذيمقيٌ 



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (/1)مروج اًمذهى  ش.اف وهق دون اًمؽوهـوأمو اًمعرَّ » :«مروج اًمذهى» هـ( ذم3:م)

)راضمع: و.أيًض  )اًمذي يستطؾع سموًمـجقم( طؾؼ اًمؽوهـ قمغم اعمـجؿىمد ي يؼقل أهؾ اًمعؾؿ:

ًمؾـقوي  ،هتذيى إؾمامء واًمؾغوتو. /1ومقض اًمؼدير و. /ومتح اًمبوريو ./193مسؾؿصحقح ذح اًمـقوي قمؾی 

1/1 .اًمـفويي ذم همريى احلديٌ و/1) 

 . -/1 «مروج اًمذهى»ومو يتعؾؼ هبو راضمع:  ،ًمالؾمتزادة مـ اًمؽفوكي

  أو املـجم: ،والساحر ،حؽم سمال الؽاهن 

اوًمو أو يموهـو مـ أشمك قمرَّ »قمـ أيب هريرة، ىمول: ىمول رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ: 

ىمف ومقام يؼقل، ومؼد يمَػر سمام ُأكِزل قمؾی حمؿد ص ، )اعمستدرك ًمؾحويمؿ، رىمؿ: ش.غم اهلل قمؾقف وؾمؾؿومصدَّ

 (ؼف اًمذهبلوىمول احلويمؿ: صحقح قمغم ذط اًمشقخلم. وواوم

قمـ اًمـبل صغم اهلل قمؾقف  ،وذم طمديٌ آظمر: قمـ سمعض أزواج اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

)صحقح مسؾؿ، . شو ومسلًمف قمـ رء، مل شمؼبؾ ًمف صالة أرسمعلم ًمقؾيمـ أشمك قمراومً »وؾمؾؿ ىمول: 

 (1139رىمؿ:

( َّومنن ؾملل اًمؽوهـ، وقمد ) ًا.و ويمػرً ه قمومل اًمغقى، أو ضمزم سمخؼمه، يمون طمرام 

ىمف مع آقمتؼود سملن اجلـ اؾمؽمىمقا هذا اخلؼم مـ اعمالئؽي،( ومن1) وأظمؼموا سمف  ن صدَّ

  وًمؽـف ٓجيقز. ،مل يؽـ يمػرا اًمؽوهـ،

  وٓ طمرج ومقف. ا،مل يؽـ يمػرً  ًمقتبلم يمذسمف، ،( إن ؾملل اًمؽوهـ اؾمتفزاءً 3)

( ًإن ؾملل اًمؽوهـ امتحوك )،مل ومل يؽذسمف، ويؼدر اًمسوئؾ قمغم اًمػفؿ، مل يصدىمف، :أي و 

  وجيقز ذًمؽ قمـد احلوومظ اسمـ شمقؿقي رمحف اهلل. ا،يؽـ يمػرً 

  :عامل الغقب هيؽػر ما مل يعتؼد العىل أن السائل من الؽاهن  األدلة

(،وردت قمدة أطموديٌ سموًمـفل قمـ إشمقون اًمؽوهـ سملًمػوظ خمتؾػي )  إٓ أن احلؽؿ سموًمؽػر

  سمتصديؼف. ومقفو مجقعو مؼقدٌ 

ٓ سملس سمسمال  ، ىمول:اهلل هذا اعمعـك ذم ومتوواه مػصاًل ( ذيمر اًمعالمي اسمـ شمقؿقي رمحف 1)

 و.وروى اًمشقخون ؾمماَل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ اسمـ صقود امتحوكً  و،اًمؽوهـ امتحوكً 

شمريمف يسؿ إسمؾ  و قمـ قمؿر، ومؼول:صمؿ ورد أن أسمو مقؾمك إؿمعري ريض اهلل قمـف ؾملل ضمـق  

 اًمصدىمي ذم مؽون يمذا.



َ قيدةَ الع َ شرحَ    9   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
و ومؼدم ؿمخص إمم اعمديـي وذم ظمؼم آظمر: أن قمؿر أرؾمؾ ضمقًش : ضوف اًمعالمي ىموئاًل أو

هذا أسمق  ومؼول: ،ومذيمر ًمف ،ومسلل قمؿر قمـ ذًمؽ ،وملظمؼم أهنؿ اكتٍموا قمغم قمدوهؿ وؿموع اخلؼم

 ومجوء سمعد ذًمؽ سمعدة أيوم. ،وؾمقليت سمريد اإلكس سمعد ذًمؽ ،اهلقثؿ سمريد اعمسؾؿلم مـ اجلـ

 (. /1-3)جمؿقع ومتووى ؿمقخ اإلؾمالم 

صمـو قمبد اهلل...قمـ أيب مقؾمی » ومؼول: ذيـ احلديثلم رواه اإلموم أمحد سمـ طمـبؾ،أول ه

إؿمعري ريض اهلل قمـف ىمول: َأسمَطل قمؾقف ظَمؼَمُ قُمؿَر، ومؽؾَّؿ امرأًة ذم سمطـفو ؿمقطوٌن، ومؼوًمً: طمتی 

دىميِ  ًُ قمؿَر ُمتَّزًرا سمؽسوء هيـُل إسمَؾ اًمصَّ ٕمحد سمـ  ،)ومضوئؾ اًمصحوسميش. جيلء ؿمقطوين وملؾموًمف، ىمول: رأي

 (39طمـبؾ، رىمؿ:

قمثقؿ » ضموء ذم اإلصوسمي. واحلديٌ أظمر رواه احلوومظ اسمـ طمجر واسمـ ضمرير اًمطؼمي،

سمف  ، ىمول: سمقـام رضمؾ سموًمقاممي ذم اًمؾقؾي اًمثوًمثي مـ ومتح هنووكد مرَّ شاًمػتقح»اجلـل، ًمف ذيمر ذم 

تشفد، وملشمك قمؿر رايمى، ومؼول: مـ أيـ؟ ىمول: مـ هنووكد، وىمد ومتح اهلل قمغم اًمـعامن، واؾم

صمؿ ورد اخلؼم سمذًمؽ  وملظمؼمه، ومؼول: صدق وصدىمً. هذا قمثقؿ سمريد اجلـ رأى سمريد اإلكس،

 ( 1/1شموريخ اًمطؼميو. /)اإلصوسمي ذم متققز اًمصحوسميش.سمعد أيوم، وؾمؿل ومتح هنووكد ومتح اًمػتقح

همػم  هـ(:م) وذيمر اعمحدث واًمػؼقف اًمشفػم اًمعالمي حمؿد سمـ قمبد اهلل ؿمبكم رمحف اهلل

ظمؼم مؼتؾ أيب قمبقدة سمـ  مـفو: واطمد مـ اًمؼصص اًمتل أظمؼمت ومقفو اجلـ اإلكس سملؿمقوء،

ص  )راضمع: آيموم اعمرضمون ذم أطمؽوم اجلون، سمؾَغ قمؿَر ريض اهلل قمـف قمـ ـمريؼ اجلـ. مسعقد وأصحوسمف،

3-ٓسمـ أيب اًمدكقو(  ،هقاشمػ اجلـو ؛ 

ومـ  ،«ومرؿمتف»اعمعروف سمـ- هـ(9:م)( ىمول اًمعالمي قمبد اًمؾطقػ سمـ قمبد اًمعزيز1)

ق اًمؽوهـ يؽقن » :-ومؼفوء إطمـوف اًمبوزريـ ىمؾً: اًمالئح زم ذم اًمتقومقؼ أن يؼول: مصد 

يموومًرا إذا اقمتؼد أكف قمومل سموًمغقى، وأمو إذا اقمتؼد أكف ُمؾَفٌؿ ِمـ اهلل شمعومم، أو أن اجلـ يؾؼقن ممو 

ىمف مـ هذا ومال يؽقن يم  ش.وومرايسؿعقن مـ اعمالئؽي ومصدَّ

 كص اسمـ اعمؾؽ هذا. (/) «روح اًمبقون» ؾموق اًمعالمي طمؼل احلـػل ذم شمػسػم

  (./1) «مرىموة اعمػوشمقح» وذيمر مو ذم معـوه اعمال قمكم اًمؼوري ذم

مبورق إزهور ذم ذح مشورق » مـفو: اًمعالمي اسمـ ومرؿمتف ًمف قمدد مـ اًمتصوكقػ،

همػم ًمؽـ  واًمؽتوب مطبقع، اًمـص مـف،واًمظوهر أن هذا  وهق ذم ذح احلديٌ، «إكقار



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 متقومر قمـدكو. 

(وكص اًمعال )،يؽػر مو مل يعتؼد أن  وهق أكف ٓ مي اعمـووي ذم هذا اعمعـك واضح ضمدا

 (/13)ومقض اًمؼدير اًمؽوهـ قمومل اًمغقى، إمم آظمر مو ىمول. 

( وذط اًمعالمي اًمشومل رمحف اهلل أيًض )اًمؽوهـ مـ يدقمل »؛ و شمصديؼ اًمؽوهـ ًمؾؽػر

مَّ  ،افعرومي اًمغقى سملؾمبوب، وهل خمتؾػي، ومؾذا اكؼسؿ إمم أكقاع متعددة، يموًمعرَّ م ول واًمرَّ

ؿ...، واًمؽؾ مذمقم ذقًمو، حمؽقم قمؾقفؿ وقمؾی مصدىم فؿ سموًمؽػر...  ./11)رد اعمحتور ش.واعُمـَج 

 (/31. واًمػتووى اًمبزازيي قمغم هومش اهلـديي /193و: ذح اًمـقوي قمؾی صحقح مسؾؿ راضمع أيًض 

  ا:السحر لغة واصطالًح 

 ف.مو ظمػل ؾمبب اًمسحر ًمغي:

 اًمسحر اصطالطمو:  

- مو جيري جمری اخلداع. مو يتخقؾ قمغم همػم طمؼقؼي سمخداع، أو 

  ف، واحلد أظمػك مـ اعمحدود.وًمؽـ هذا اًمتعريػ أظمػك مـ اعمعرَّ  

 أمر همريى يشبف اخلورق، وًمقس سمخورق. -1

 مو يؽقن سملؾمبوب ظمػقي. -3

 : أقسام السحر

- .وىمول اًمشوومعل: ٓ يؽػر.  قمـد اجلؿفقر. وهذا يمػر مو يؽقن سموؾمتعوكي اًمشقوـملم

)رد . «وجيى أن ٓ يعدل قمـ مذهى اًمشوومعل ذم يمػر اًمسوطمر واًمعراف»ىمول اسمـ قموسمديـ: 

 (./19اعمحتور

مثؾ وضع اًمدواء قمغم اًمبقض، وإدظموًمف ذم  مو يؽقن سملؾمبوب ظمػقي مـ همػم ذك. -1

 ا، وًمؽـف ظمداع. وهذا ًمقس يمػرً  يمام يمون يػعؾف مسقؾؿي، ؿ،ىمـقـي ضقؼي اًمػ

ومنن يمون سموؾمتعوكي اًمشقوـملم يمون ذم طمؽؿ اًمؼسؿ  اًمسحر ىمد يؽقن سموقمتؼول اًمعلم. -3

 إول. 

- .ا سملكف شمظوهرً  مثؾ حتريؽ اًمقد سمرسقمي واكتشول رء مـ اجلقى وىمد يؽقن سمخػي اًمقد

 مـ اًمغقى. 



َ قيدةَ الع َ شرحَ    1   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 :هل تتغري احلؼقؼة بالسحر أم ال؟

  (391)مقـمل موًمؽ، رىمؿ:ش.ًمقٓ يمؾامت أىمقهلـ جلعؾتـل اًمقفقد محوًرا» قمـ يمعى إطمبور:

وًمؽـ إمو أكف رأي مـ يمعى  فموهر معـك يمعى إطمبور هذا أن اًمسحر حيقل اعموهقي،

ويمعى إطمبور  واحلامريي يمـويي قمـ احلؿؼ. يستحؿؼـل اًمقفقد. أو كموًمف سملن معـوه: إطمبور،

 إْن يمون ِمـ أصدق» ؽـ روى اإلموم اًمبخوري قمـ معوويي ريض اهلل قمـف:وًم وإن يمون صمؼي،

صمقن قمـ أهؾ اًمؽتوب، وإْن يمـَّو مع ذًمؽ ًمـبؾق قمؾقف اًمؽِذبهم ش. ٓء اعمحدصملم اًمذيـ حُيد 

 (3)صحقح اًمبخوري، رىمؿ:

طمؽك احلوومظ اسمـ  يؽذب أهؾ اًمؽتوب، ويؼدمف يمعى إطمبور إمم مـ سمعده، :أي  

اعمعـك أن سمعض اًمذي خيؼم سمف يمعى قمـ أهؾ » اًمعقـل قمـ اسمـ اجلقزي:طمجر واًمعالمي 

 (1/. قمؿدة اًمؼوري 3/33)ومتح اًمبوري  ش.ٓ أكف يتعؿد اًمؽذب ،اًمؽتوب يؽقن يمذسًمو

 كعؿ شمتؼؾى اًمصػي سموًمسحر، وإكام شمتؼؾى سموعمعجزة، يؼؾ ى اعموهقي، اًمسحر ٓ كؼقل:

وىمد ؾُمِحَر  رح، وضقؼ اًمعقش مؽون اًمروموهقي.واحلزن مؽون اًمػ اعمرض مؽون اًمصحي، مثال:

  رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ مثؾ هذا اًمسحر.

واؾمتدل  ىمد يغػم  اًمسحُر احلؼقؼي، :«معورف اًمؼرآن»ىمول اعمػتل حمؿد ؿمػقع رمحف اهلل ذم 

 (. /1-1معورف اًمؼرآن ) وقمزاه إمم اجلؿفقر. سمؼقل يمعى إطمبور،

يغػم اًمسحر  ٓ :«ومقض اًمبوري» كقر ؿموه اًمؽشؿػمي ذمأحمؿد ىمول اًمعالمي ًمؽـ 

صمؿ إن اًمسحر ًمف شملصمػم ذم اًمتؼؾقى مـ اًمصحي إمم اعمرض، وسموًمعؽس، » ؛ويغػم اًمصػي ،احلؼقؼي

أمو ذم ىمؾى اعموهقي ومال، ومو يؽماءی ومقف مـ ىمؾى اعموهقي ٓ يؽقن ومقف إٓ اًمتخققؾ اًمٍمف، ىمول 

ومؾؿ شمـؼؾى احلبول إمم احلقوت، وًمؽـ ظمقؾ  ،(٩٩طٍ/ ) َّ ىي مي خي حي جي يه  ٱُّٱ شمعومم:

إًمقفؿ أهنو اكؼؾبً، وهذا مو كسى إمم أيب طمـقػي أن ذم اًمسحر ختقال ومؼط، ٓ يريد سمف كػل اًمتلصمػم 

مطؾًؼو، ومنكف معؾقم مشفقد، سمؾ يريد سمف كػل اًمتلصمػم ذم طمؼ ىمؾى اعموهقوت. وٓ ريى أن ًمقس 

 (-/3)ومقض اًمبوري ش.رق سملم اعمعجزة واًمسحرًمف ومقف شملصمػم همػم اًمتخققؾ، ومـ هفـو فمفر اًمػ

  والسحر: ،والؽرامة ،الػرق بني املعجزة

-  اًمسحر يظفر قمغم أيدي إذار واخلبثوء، واًمؽرامي شمظفر قمغم يد اعمممـ اًمصوًمح



َ قيدةَ الع َ شرحَ    3   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
  اًمذي يداوم  قمغم اًمطوقموت، وجيتـى اًمسقئوت.

وومضؾ  ،بي قمغم اًمنميعيواًمؽرامي سموعمقافم يظفر اًمسحر كتقجي أقمامل ظمبقثي ظموصي، -1

  اهلل شمعومم.

  ومنهنو قمطوء مـ اهلل شمعومم. قمغم ظمالف اًمؽرامي، اًمسحر حيصؾ سموًمتعؾقؿ واًمتعؾؿ،  -3

- ،وأمو اًمؽرامي ومال يتؼقد اًمسحر سمزمـ معلم، أو مؽون معلم، أو ذوط معقـي 

  ختتص سمزمون ومؽون وذوط.

-  ُشمعورض  ي وزم مـ إوًمقوء ومالآظمر، وأمو يمرام ؾمحَر ؾموطمرٍ  اًمسوطمرِ  يعورض ؾمحر

 يمرامي وزم آظمر. 

- ،وإن فمفرت  يد جلفد اًمقزم، وأمو اًمؽرامي ومال يظفر اًمسحر سمجفقد اًمسوطمر

  اًمؽرامي أًمػ مرة.

- ومنهنو شمعلم قمغم ظمؾؼ اًمتلصمػم ذم اًمسحر، اًمسوطمر واًمغ ذم اًمػسؼ واًمػجقر واخلبوئٌ؛ 

 .(19/1)دؾمتقر اًمعؾامء  صػوت احلسـي.شمظفر إٓ قمغم يد مممـ يتصػ سموًم وأمو اًمؽرامي ومال

- يظفر  ومنكف ٓ سمخالف اًمسحر، زة ذم اًمـقم واًمقؼظي،جىمول اعمقٓكو اًمرومل: شمظفر اعمع

  إٓ ذم اًمقؼظي.

  واشمضح اًمػرق سملم اعمعجزة واًمسحر مـ ظمالل هذه اًمػروق سملم اًمؽرامي واًمسحر.

  السحر ختقل عـد املعتزلة:

)شمػسػم اًمرازي وإكام هق ختقؾ حمض. وٓ اًمصػي، ػم احلؼقؼي،يغ شمؼقل اعمعتزًمي: اًمسحر ٓ

31/3 اعمعتززم، ص بورذح إصقل اخلؿسي ًمؾؼويض قمبد اجل. واكظر: شمعؾقؼ أيب هوؿمؿ قمؾی) 

  واجلواب عـفا: ،أدلة املعتزلة

 :وىمول شمعومم ،(٩٩طٍ/ ) َّ  ىي مي خي حي جي يه  ٱُّٱ( ىمول اهلل شمعومم:اًمدًمقؾ)

 (٨٨٩اف/ اْلعر) َّ مص خص  حصٱُّٱ

مل يؾزم أن يؽقن اًمسحر  ،إذا يمون اًمسحر قمغم قمفد مقؾمك قمؾقف اًمسالم ختقاًل  اجلواب:

أو  ،رة قمـ اقمتؼول اًمعلم، وسمعضف قمبورة قمـ اًمتلصمػم اًمظوهريومبعض اًمسحر قمبويمؾف يمذًمؽ، 

 ىمؾى اًمؽقػقي. 



َ قيدةَ الع َ شرحَ       ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (٩٦طٍ/ ) َّ نث مث زث رث يت ٹٱٹٱُّٱ :(1اًمدًمقؾ)

زة، أو سموًمـظر إمم اًمـتقجي واًمعوىمبي، وإن يمون ػؾح اًمسوطمر ذم مؼوسمؾي اعمعجيٓ اجلواب: 

 ًمف شملصمػم ذم أول إمر. 

  اًمتبس اًمسحر سموعمعجزة. و ممصمرة،ا، واعمعجزة أيًض إذا يمون اًمسحر ممصمرً  :(3اًمدًمقؾ)

ومتحقًمً قمصو  واعمعجزة شمؼؾى احلؼقؼي، يؼؾى احلؼقؼي، ( اًمسحر ٓ) اجلواب:

وًمذا  ؿ ومؽوكً كققًمو مـ اقمتؼول اًمعلم؛وأمو قميص اًمسحرة وطمبوهل ،مقؾمك طمقي ذم اًمقاىمع

  شمؾؼػً قمصو مقؾمك قميص اًمسحرة وطمبوهلؿ، مل يعد هلو أصمر سمعد قملم.

  ؾمبؼ سمقون اًمػرق سملم اًمسحر واعمعجزة.

، (١امفركان/ ) َّ مت خت حت جت هب ُّٱيمون اعمنميمقن يؼقًمقن: :(اًمدًمقؾ )

كام يمون اًمؽػرة يصػقكف سملكف وإ ا ذم اًمقاىمع،ومعؾَؿ أن اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ مل يؽـ مسحقرً 

 مسحقر.

ٕن اًمـبل صغم اهلل قمؾقف  اعمسحقر هـو سمؿعـك اًمسوطمر، أي: رضمال ؾموطمرا؛ :(اجلقاب)

ومبوًمـظر إمم  وأمو ىمقل اًمؽػرة سملكف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ؾموطمر، وؾمؾؿ ؾُمِحَر ذم اعمديـي اعمـقرة،

 جت هب خبمب حب  جب هئ مئ خئ ُّٱىمول شمعومم: ويطؾؼ اعمسحقر قمغم اًمسوطمر، اعمعجزات.
 خس حس جس ُّٱصمؿ ىمول:، (٨١٨اإلرساء/ ) َّ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت
ًْ صقغُي اعمػعقل قمغم اؾمؿ اًمػوقمؾ  .(٨١٨اإلرساء/ ) َّ خض حض جض مص خص  حص مس وأـمؾؼ

  مت خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ ٱُّٱا ذم ؾمقرة سمـل إرسائقؾ، مـفو:يمثػمً 
 أي: ؾموشمًرا.، (٥٥اإلرساء/ ) َّ هت

ومفؾ هذا  ومؽوكقا يصػقن اًمرؾمقل سموًمبنم، ػرة يمؾفو،يؾزم سمطالن أىمقال اًمؽ ( 1ٓ)

يؽقن  ومال سمنم، -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ–و، وحمؿد وإكام أرادوا أن اًمبنم ٓ يؽقن كبق   سموـمؾ؟

  و.كبق  

 سمنم، حمؿد وموًمصغرى: .«يمؼماهؿ»و مبطؾلم ذم، «صغراهؿ»ومؽوكقا صودىملم ذم 

ًٓ  اًمبنم ٓ واًمؽؼمى:   .يؽقن رؾمق

قس ذم معـوه اًمؾغقي؛ سمؾ يمون اًمؽػرة يعتؼمون اًمـبل صغم اهلل قمؾقف ( اعمسحقر هـو ًم3)
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  أن قمؼؾف وموؾمد. :أي ومؼوًمقا: مسحقر، وؾمؾؿ خمتؾط احلقاس،

  يؼقل أهؾ اًمسـي واجلامقمي: اًمسحر ممصمر.

 : عىل أن السحر ممثر أدلة أهل السـة واجلامعة

 خض حض جض مص خص  حص مس خس جسحس مخ ٹٱٹٱُّٱ:(اًمدًمقؾ)
  ا.صػف سموًمعظؿي؛ ٕكف يمون ممصمرً و( ٨٨٩اْلعراف/ ) َّ مض

 (٨١٨ابللرة/ ) َّنب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ٹٱٹٱُّٱ :(1اًمدًمقؾ)

مل  مو يموكً آؾمتعوذة ًمق .(٥امفنق/ ) َّ ىئ  نئ مئ زئ رئ ٹٱٹٱُّٱ:(3اًمدًمقؾ)

  يؽـ ًمف شملصمػم.

  حؽم تعؾم السحر:

 واًمعؾؿ ظمػم مـ اجلفؾ. قمؾؿ مـ اًمعؾقم، فٕك حر؛جيقز شمعؾؿ اًمس ىمول اإلموم اًمرازي:

وأمو اًمسحر  يؼقل اجلؿفقر: اًمسحر احلؼقؼل يمػر، وشمعؾؿ اًمؽػر سملؾمبوب اًمؽػر، ومقحرم.و

 سملن وضع اًمدواء قمغم اًمقرق، ووضعف ذم اًمـور، ومؾؿ حيؽمق.  ا،اعمجوزي ومؾقس يمػرً 

سمؾف اعمقافمبي قمغم  ًمؾشقوـملم، احلؼقؼل اًمتؾقث سموًمؼوذورات إرضوءً  ويتطؾى اًمسحر

وطمقـئذ يتحقل إكسون إمم يمبش هلـقفي،  ؿمعوئر اًمديـ، اًمصالة واًمصقوم. ويضطر إمم اكتفوك

ًُ  ومقبقعف مـ رضمؾ ؾموذج، و حيصؾ قمغم دراهؿ معدودة. ًُ  ا، واطمدً ًمؽ مثاًل  وإكام رضسم ذم  يمـ

 يمون ًمؾسحر صقًمي وضمقًمي ذم هذه اًمبالد، ومؼول زم قمؾامؤهو: مديـي مسؼط مـ ممؾؽي قمامن،

ومقتحقل يمبشو  يسحر ويؿس اًمرضمؾ،ويمون اًمسوطمر  طمتك ومرضً احلؽقمي قمؾقف احلظر سمشدة.

ومقلظمذه اعمشؽمي، ومقعقد إمم طموًمتفو إومم ويتحقل  ويبقعف، ومقسقىمف إمم ؾمقق اعمقار، أو ؿموة،

 و سمعد سمضع ؾموقموت. إكسوكً 

ٕن اًمسحر إن  ىمول أسمق مـصقر اعموشمريدي: اًمؼقل سملن اًمسحر يمػر قمغم اإلـمالق ظمطل؛

ا قمغم اإلـمالق. وموًمسحر ًمقس يمػرً  يمذًمؽ. ٕكف مرشمد، وًمقس ا وضمى ىمتؾ اًمسوطمر؛يمون يمػرً 

مثال:  ا،وإن يمون اًمسوطمر يسعك ذم إرض ومسودً  وإٓ ومال. ومنن يمون ومقف مو يقضمى اًمؽػر يمػر،

 (/)مؼدمي رد اعمحتور  ا ذم إرض.سمؾ ًمسعقف ومسودً  ىُمتَِؾ، ٓ ٕكف يمػر، يؼتؾ أطمًدا سموًمسحر،
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  أقسام ما خيرق العادة:

وومقام يكم شمؼسقؿ  وهلو شمعريػوت خمتؾػي، و يؼورهبو مـ اًمؽؾامت،شمذيمر اًمؽتى اعمعجزَة وم

  مقسقر مع اًمتعريػوت:

 إمر اخلورق ًمؾعودة:

( ).إن صدر مـ اًمـبّل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سمعد اًمـبقة ومؿعجزة 

 وإن صدر ىمبؾ اًمـبقة ومفق إرهوص.( 1)

 وإن صدر مـ وزّم ومفق يمرامي.( 3)

( )ؾقؿ وشمعؾ ؿ ومفق ؾِمحٌر.يموومر سمتع وإن صدر مـ وموؾمؼ أو 

( ).وإن مل يظفر سمتعؾقؿ وشمعؾ ؿ، ومنن واومؼ مطؾقسمف وموؾمتدراج 

( ).وإن ظموًمػ مطؾقسمف ومفق إهوكي 

( ).وإن صدر إمر اخلورق ًمؾعودة مـ قمومي اعمسؾؿلم ومفق إقموكي/معقكي 

  أمثؾة عىل األقسام املذكورة أعاله:

- :راضمع ًمشؼ اًمؼؿر:صحقح اًمبخوري، .ن اًمؽريؿواعمعراج، واًمؼرآ ؿمؼ اًمؼؿر، مثول اعمعجزة(

سموب اإلرساء. وإلقمجوز  ،وصحقح مسؾؿ ؛صحقح اًمبخوري، سموب اعمعراج سموب اكشؼوق اًمؼؿر، وراضمع ًمؾؿعراج: صحقح مسؾؿ،و

  سموب يمقػ كزل اًمقطمل(. وصحقح اًمبخوري،؛ 13اًمؼرآن راضمع:ؾمقرة اًمبؼرة: 

؛ ىمول قمؾقف وؾمؾؿ ىمبؾ اًمـبقة شمسؾقؿ احلجر قمغم اًمـبل صغم اهلل مثول اإلرهوص: -1

إين ٕقمرف طمجًرا سمؿؽي يمون يسؾؿ قمكمَّ ىمبؾ أن أسمعٌ، إين »اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ:

 ( 11)صحقح مسؾؿ، رىمؿ:ش. ٕقمرومف أن

ظمرج أؾمقد سمـ طمضػم وقمبود سمـ سمشػم مـ قمـد اًمـبل صغم اهلل قمؾقف  مثول اًمؽرامي: -3

يمون مع قمصو يمؾ واطمد مـفام  قر، ومؾام اومؽمىمو،ومنذا سملم أيدهيام ك وؾمؾؿ ذم ًمقؾي مظؾؿي،

 وقمبود سمـ سمشػم( ،، سموب مـؼبي أؾمقد سمـ طمضػم39ح اًمبخوري، رىمؿ:ق)صحكقر.

- :حتقل قميص اًمسحرة وطمبوهلؿ طمقوت قمغم قمفد مقؾمك قمؾقف اًمسالم. مثول اًمسحر 

 ()ـمف:

- :مو ؿموءوا ومقػعؾقن  يؿفؾ اهلل شمعومم سمعض اًمؽػرة واًمػسؼي عمدة، مثول آؾمتدراج

، 13)صحقح مسؾؿ، رىمؿ:  صمؿ حيققف. ومقؼتؾف، مثؾ متؽلم اًمدضمول قمغم ىمتؾ وزم مـ إوًمقوء، ومقفو،

 سموب ذم صػي اًمدضمول(
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-:مسح مسقؾؿي اًمؽذاب رأس رضمؾ وهق يـقي اًمشػوء ومصور أصؾع.  مثول اإلهوكي

 (/31ويي اًمبدايي واًمـفو. /اعمعورف ٓسمـ ىمتقبي و .1/19)ًمقامع إكقار اًمبفقي 

)حتػي اعمريد ذح ضمقهرة اًمتقطمقد، ومصور أقمؿك. أو مثؾ سمصؼ مسقؾؿي اًمؽذاب ذم قملم إقمقر،

 (/31اًمبدايي واًمـفويي و .11ص

- :ويمثػما  وكزول اعمطر قمغم اًمػقر سمدقموئفؿ، ظمروج اًمـوس ًمالؾمتسؼوء، مثول اعمعقكي

  مو حيدث ذًمؽ .

ويؿؽـ  مـ اًمسحر واقمتؼول اًمعلم،و، واًمشعقذة كقع وقمدَّ سمعضفؿ اًمشعقذة أيًض 

. طمرف اخلوء. يمتوب 9/1)ًمالؾمتزادة مـ شمعريػ هذه إىمسوم وشمػوصقؾف راضمع: دؾمتقر اًمعؾامء إدراضمف ذم اًمسحر. 

 ، سموب اًمسحر(9/113وقمالمي اًمـبقة.  ،/اًمؽرامي. ومتح اًمبوري  13ومصؾ اخلوء. اًمتعريػوت، ص: 33اًمؽؾقوت، ص

  :ال؟ هل جيوز استخدام اجلن أم

- ٓ .سملس سموؾمتخدام اجلـ إذا يمون كتقجي إمر سموعمعروف واًمـفل قمـ اعمـؽر  

مل شمؽـ اجلـ مؽرهلم، وخيدمقن أطمًدا سمـقي صودىمي ًمقدقمق هلؿ سموخلػم ذم اًمدكقو  إذا -1

  وأظمرة؛ ضموز.

  أو رسىمي رء مـ أطمد. ،مثال: ذم إمراض أطمد جيقز اؾمتخدام اجلـ ومقام حيرم، ٓ -3

جيقز ؾمؾى اًمبنم  يمام ٓ جيقز ؾمؾى طمريي اجلـ سموإليمراه، ومتووى أيموسمركو أكف ٓورد ذم 

ويمون اجلـ يعؿؾقن سملم  ويمون مـ معجزاشمف، وإكام ضموز ذًمؽ ًمسؾقامن قمؾقف اًمسالم، ،اظمتقوره

إذا يمون  يديف سملمر اهلل شمعومم. ىمول اعمػتل حمؿد ؿمػقع رمحف اهلل ذم ومعؾ مو حيبى اعمرأة إمم اًمزوج:

ذيطي أن خيؾق  وإمر سمف، يمدي طمؼقق زوضمتف، ضموز قمؿؾ قمقذة احلى، وٓ ؾؿ،اًمزوج يظ

 (1/1)ومتووى داراًمعؾقم/ديقسمـد وًمقس ومقف ؾمؾى اظمتقور اًمزوج. اًمشعقذة، مثؾ: ،مـ احلرام
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قََث َزيجًغا وََعَذاةًا. -114  ََاةًا، َوالجُفرج ا وََص ََهاَعَث َحقًّ َوىََرى اْلج

  ب:ق والتحز  ذم التفر   

وأتباظفم من أهل  ،ادراد باجلامظة أصحاب رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم ادطقعون

 اإليامن.

اخلروج ظؾقفم  وكجتـب ا،ن أهل اإليامن حؼ  ومن تبعفم مِ  ،كرى اتباع مجاظة افصحابة

  ا.ا وظذابً وكرى خمافػتفم وما يستب ظؾقفا زيغً  ؾقام أمجعوا ظؾقه،

 َّلك اك يق  ىق يف ىف ىثيث نث مث زث رث يت ىت نت ُّٱؿال اهلل تعاػ:
 (٧٣١ابلقرة/ )

 مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ٱُّٱوؿال تعاػ:
 (٧٧١الجساء/ ) َّ مت  زت يبرت ىب نب

 َّ مت خت حت جت  مبهب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي  ٱُّٱوؿال تعاػ:
 (٧٠١آل عهران/ )

 (٧٠٣آل عهران/ ) َّمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱوؿال تعاػ:

وذم  ،وأـد رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم ظذ رضورة توحقد ـؾؿة ادسؾؿغ

  واختالؾفم. ،اؾساؿفم

 «.ا ؾامت، إال مات مقتة جاهؾقةمن ؾارق اجلامظة صزً »ؿال افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم: 

 (1849صحقح مسؾم: رؿم: ․7754رؿم: )صحقح افبخاري،

ُذوَذ واخِلالَف » وشبق تػصقؾه ذم ؿول ادمفف: ـََّة واجلامظَة، وَكْجَتـُِب افشُّ وَكتَّبُِع افسُّ

 .«وافُػْرَؿةَ 

  أقسام االختالف:

  االختالف ظذ ثالثة أؿسام:

 ؽرها.و ،وافالمذهبقة ،وافـرصاكقة ،وافقفودية ،ـاإلشالم ختالف ذم األديان،اال -1
 (٣١٣ابلقرة/ ) َّيب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ ٱُّٱؿال اهلل تعاػ:
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 ،واخلوارج ،واجلفؿقة ،واجلزية ،مثل افؼدرية االختالف ذم أمور افعؼائد، -2

 وؽرهم. ،وادشبفة ،وافرواؾض
 مثل ادذاهب افػؼفقة األربعة. االختالف ذم افػروع، -3

 ويؿؽن حرص هذه األؿسام افثالثة ذم ؿسؿغ:

  االختالف ذم ادسائل افػؼفقة. -2  االختالف ذم ادسائل االظتؼادية. -1 

  ثم االختالف ذم ادسائل االظتؼادية ظذ ؿسؿغ:

اختالف ذم ادسائل االظتؼادية يتضؿن إكؽار ما هو معؾوم من افدين بافرضورة،  -1

ومثل  م هلل تعاػ،وافؽرامقة افؼائؾغ بافتجسق ،مثل اجلفؿقة ويمدي صاحبه إػ هوة افضالل،

ا، واجلزية اـتػاء ادرجئة بافتصديق افؼؾبي فؾـجاة، واظتؼاد افؼدرية أن اإلكسان ؿادر مطؾؼً 

  افؼائؾغ بجز اإلكسان.

مثل ؿول بعض افصحابة برؤية  يوجب افؽػر، ال اختالف ذم ادسائل االظتؼادية -2

ومثل اظتؼاد بعض افصحابة  فم ذفك.وإكؽار بعض ه ذم ادعراج،افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم ربَّ 

جيوز  وال ؾاالختالف افؼائم ظذ افدفقل ذم هذه وأمثاهلا جيوز. بلن ادقت يسؿع ـالم افـاس،

  ادجادفة وافتجاوز ظن احلدود.

واالختالف ذم ادسائل افؼظقة بـاء ظذ  ـذفك تػاوت ضباع افـاس وأؾفامفم، -3

ؾـرى اختالف  ا. وعرظً مما جيوز ظؼاًل  افؾغة افعربقة،احلؼقؼة وادجاز ذم افـصوص افؼظقة و

ؿال رشول اهلل صذ اهلل  افصحابة ذم خمتؾف ادسائل ظذ ظفد رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم،

يصؾغ أحد افعرص إال ذم بـي  ال» ظؾقه وشؾم وهو ؿاؾل من ؽزوة األحزاب فؾصحابة:

ومحل بعضفم ؿول افرشول صذ  فم،ؾصذ بعض ؾصادؾوا وؿت افعرص ذم افطريق، .«ؿريظة

ومل يـؽر افـبي  ومل يصؾوا حتى وصؾوا إػ بـي ؿريظة، اهلل ظؾقه وشؾم ظذ ادعـى احلؼقؼي،

 ( 946)صحقح افبخاري ، رؿم: صذ اهلل ظؾقه وشؾم ظذ أحد مـفم.

اختالف ادذاهب ذم » :«جزيل ادواهب ذم اختالف ادذاهب» ؿال اإلمام افسقوضي ذم

ؾة كعؿٌة ـبرٌة وؾضقؾٌة ظظقؿٌة، وفه ِِس فطقف أدرـه افعادون، وظؿي ظـه اجلاهؾون، هذه اد

حتى شؿعت بعض اجلفال يؼول: افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم جاء بؼع واحد، ؾؿن أين 

مذاهب أربعة؟... وؿد وؿع اختالف ذم افػروع بغ افصحابة ريض اهلل ظـفم خر األمة، ؾام 
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أحًدا إػ خطل أوؿصور، ...إن  أحًدا، وال كسب أحدٌ  وال ظادى أحدٌ  ا،خاصم أحد مـفم أحدً 

اختالف ادذهب ذم هذه ادؾة خصقصة ؾاضؾة هلذه األمة، وتوشقع ذم هذه افؼيعة افسؿحة 

 ، خمطوط(5-4)جزيل ادواهب ذم اختالف ادذاهب، ص«. افسفؾة

صػحات ذم أدب »  من ـتاب افسقوضي هذا ذما ضوياًل شاق افشقخ حمؿد ظوامة كص  

 اؿترصكا ظذ هذا االؿتباس افوجقز خوف اإلضافة، وؾقه ؾوائد ـثرة. (،21-18)ص «افرأي

  فالشتزادة مـه يرجع إفقفا. وأؾرد أهل افعؾم هذا ادوضوع بؽتب،
 

 

ََ ِديجوُ  -115 ٌُ رجِض َواِحٌد، َو
َ َهاِء َواْلج ُو اهلِل ِِف السَّ ََلِم، َكَها َقاَل  (1) وَِديج ِسج  اْلج

 ٍّ ُّٱ، َوقَاَل َتَعاََل/ (٧١آل عهران/ ) َّمب زب  رب يئ ىئ ُّٱاهلُل َتَعاََل/ 
 نت مت ٱُّٱ، َوقَاَل َتَعاََل/ (٥١آل عهران/ ) َّ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ
(2) (٣املائدة/ ) َّيت ىت

 أيرس تعريف للدين: 

ما أكزفه اهلل تعاػ بواشطة األكبقاء ظؾقفم افسالم فـػع افعباد.  أيرس تعريف فؾدين هو:

 (٦الاكفرون/ ) َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱتعاػ: ، ـام ذم ؿوفهد يطؾق افدين ظذ افدين افباضلوؿ

وادسؾك ذم أول  ،وافؼيعة ،وادذهب ،وشبق بقان خمتؾف معاين افدين، وادؾة

  افؽتاب.

  داع:ادناداة بوحدة األديان خ  

اع أتب فؾقفود وافـصارى، ويؼوفون: يـادي بعض افـاس بوحدة األديان اشسضاءً 

 حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱويستدفون بؼوفه تعاػ: افدين افساموي ـؾفم كاجون،
 خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من خن حن جن يم ىم مم  خم

                                                 
. وادثبت من بؼقة افـسخ. وادعـى شواء.36، 15، 11شؼط من « دين»ظ ( فػ1)
. 35، 34، 32، 31، 27، 26، 25، 23، 21، 19، 16، 15، 14، 13، 11، 9، 6، 5، 2( اآلية افثاكقة شاؿطة من 2)

اآليتان األخرتان. وأثبتـامها من بؼقة افـسخ. واإلثبات حسن. 35، 24وشؼطت من 
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 (٦٣ابلقرة/ ) َّمي

دل ظذ أن افػالح ذم اآلخرة الُيـال باألماين واألشامء واألكساب؛ يمع أن معـى اآلية 

ع فه ـل ظرص بل البد فه من ظؼقدة صحقحة وظؿل صافح. وهذا افضابط خضع وخيض

ؾلصحاب افعؼقدة افصحقحة من افقفود وافـصارى ذم  ع فه ذم ادستؼبل.وشقخضوزمان، 

 ،ظصورهم ؿد أؾؾحوا وكجحوا. وـذفك من حيؿل افعؼقدة افصحقحة ويممن بافتوحقد

وؿد ظؿل افصاحلات ذم ظفد افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم  ،وبرشافة حمؿد صذ اهلل ظؾقه وشؾم

ؾق وافـاجح. وـقف يدظي من افقفود وافـصارى من مل يتزين باإليامن افذهبي، ؾفو ادو

؟ ؿال افشقخ حمؿد و افػالَح  افـجاَح  وافعؿل افصافِح  ،بتوحقد اهلل تعاػ، وافرشافة ادحؿدية

، ومن 151 :ومن مثقؾتفا افتي ذم شورة ادائدة ،اليصح أن يػفم من هذه اآلية» أمحد ــعان:

أحًدا من افؽاؾرين  أن افقفود، أو افـصارى، أو افصابئغ أومن شورة احلج:  17اآلية 

 بل إن كجاهتم من افـار تتوؿف ظذ شقدخؾون اجلـة ظذ ما هم ظؾقه من افؽػر وافضالل،

إيامهنم بام جاء به حمؿد صذ اهلل ظؾقه وشؾم، ال شبقل هلم شواه، وفقس ذم اآلية ؿواشم 

ض، ؾافـاس مممن أو ـاؾر، ال وشط بقـفام، مشسـة بغ ادسؾؿغ وؽرهم ـام زظم افبع

وهذا أصل من أصول افعؼقدة ال جيوز افتساهل ؾقه مطؾًؼا، ؾُؿجؿل معـى اآلية هو: أن 

افـجاة من افعذاب فقس بلماين افـاس، بل هي دن آمن إيامًكا صحقًحا ـام أمره اهلل ظذ فسان 

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٹٱٹٱُّٱ ال ـام هيَوى اإلكسان ويتؿـى، ،رشوفه
 (13-12)ؿرة افعقـغ، ص (٥١آل عهران/ ) َّ زب رب يئ

وافذي كػس حمؿد بقده، ال يسؿع يب أحد من » وؿال رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم:

هذه األمة هيودي، وال كرصاين، ثم يؿوت ومل يممن بافذي أرشؾت به، إال ـان من أصحاب 

 (247)صحقح مسؾم، رؿم: .«افـار

 (٧١٥اْلعراف/ ) َّ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري  ٱُّٱوؿال اهلل تعاػ:

 ،وأما إذا أرادوا بوحدة األديان أن افعؼائد األشاشقة ذم ـل دين من اإليامن باهلل

 ،وافـرصاكقة ،وإن أرادوا أن افقفودية؛ ؾفذا صحقحمتػؼة، وافقوم اآلخر  ،وافرشل ،وافؽتب

  مئة ذم ادئة. وضالٌل  ٌل ؾفو باض موجبتان فؾـجاة بعد بعثة حمؿد صذ اهلل ظؾقه وشؾم،

ؾؽل من  وما ظداه من األديان باضل. إن افدين افصحقح ادؼبول ظـد اهلل هو اإلشالم،
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ذم األرض وافسامء من ادالئؽة أو اإلكس واجلن مؽؾػون باإلؿرار بتوحقد اهلل تعاػ، واإليامن 

ال افـبي صذ اهلل ظؾقه ؿ وهذا ما يشسك ؾقه األكبقاء ـؾفم. وضاظته. ،وظبادته بذاته وصػاته،

 (3443)صحقح افبخاري، رؿم:.«األكبقاء إخوة فعالت، أمفاهتم صتى وديـفم واحد» وشؾم:

 وتبعه يطؾق ظؾقه ادسؾم. ،ؾؿن آمن بـبي زماكه ورشوفه واإلشالم: افطاظة واخلضوع.

 هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ينٰى ىن نن من زن ٱُّٱؿال اهلل تعاػ:
  (ابلقرة) َّ مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب

َد/ ) َّهئ مئ خئ حئ جئ ُّٱؿال تعاػ:و ٌ٣٦) 

 (١٣يَنس/ ) َّ  يت ىت نت مت زت ُّٱوؿال كوح ظؾقه افسالم فؼومه:

َسف/ ) َّ حق  مف ُّٱوؿال يوشف ظؾقه افسالم:  (٧٠٧ي

 َّري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام ُّٱوؿال موشى ظؾقه افسالم:
 (٥٨يَنس/ )

 َّ  يق ىق يف ىف يث ىث ُّٱوؿال افسحرة حغ آمـوا بؿوشى ظؾقه افسالم:
 (٧٣٦اْلعراف/ )

 (٧٧٧املائدة/ ) َّ هت مت خت حت ٱُّٱ:احلواريون ؿالو

افدين وافؼيعة مسادؾان. وؿد يطؾق افدين ظذ األصول واألحؽام افتي يشسك ؾقفا 

ويطؾق افؼيعة ظذ  األكبقاء ـؾفم من فدن آدم ظؾقه افسالم إػ حمؿد صذ اهلل ظؾقه وشؾم.

 ىئ ٱُّٱؿال اهلل تعاػ: ومن أمة إػ أخرى. زمن إػ آخر،افتي ختتؾف من  افػروع وضرق افعؿل،
 (٨٥املائدة/ ) َّىن نن من زن رن ُّٱ:تعاػ وؿال( ٧١آل عهران/ ) َّمب زب  رب يئ

حمؿد صذ اهلل ظؾقه وشؾم،  ظذ عريعة كبي آخر افزمان: «دين اإلشالم» وؿد يطؾق

  وشقبؼى هذا افدين إػ يوم افؼقامة. افتي كسخت افؼائع ـؾفا،

فقسوا  -وإن كسبوا أكػسفم إػ موشى وظقسى ظؾقفام افسالم– وافـصارى وافقفود

وأكؽروا رشافة  مسؾؿغ؛ ألهنم أدخؾوا ذم توجقفات األكبقاء وتعؾقامهتم افؽػر وافؼك،

  خاتم افـبقغ حمؿد صذ اهلل ظؾقه وشؾم.

 ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ٱُّٱؿال اهلل تعاػ ذم افـصارى:
 رث ىتيت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب ىئيئ نئ مئ  زئ رئ
 (املائدة) َّمم ام يل ىل  مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث
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 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱوؿال تعاػ ذم افقفود:
 ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن خنمن حن
 (الجساء) َّيب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 (٦ابلحيث/ ) َّحن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱوؿال تعاػ:

وافذي كػس حمؿد بقده، ال يسؿع يب أحد من هذه » وؿال افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم:

األمة هيودي، وال كرصاين، ثم يؿوت ومل يممن بافذي أرشؾت به، إال ـان من أصحاب 

 (247)صحقح مسؾم، رؿم: .«افـار

 

 

ًِ َواتلَّ  -116 ِبيج َ التَّشج ِصرِي، َوَبْيج َِّ َواتلَّقج َ الجُغلُ ََ َبْيج ٌُ ِ َو  َِج
َ اْلج يجِ ، َوَبْيج ِْ عج

ِس 
ج
َأ ِو َواْلج نج

َ َ اْلج  .(1)َوالجَقَدِر، َوَبْيج

  فيه وال تفريط: طاإلسالم دين االعتدال والوسطية، ال إفرا 

افتؼصر ذم أداء ادلمورات، واجتـاب  وافتػريط: افغؾو: دماوز احلد ادرضوب.

ؾقه افرهباكقة، ؾقحرم اإلكسان ما ُأِحلَّ فه، ؾؾقس  واإلشالم ؾقه االظتدال وافوشطقة. ادـفقات.

 يؿقز احلالل من احلرام.  وال أكه حرٌّ مثل احلقواكات، ؾال

 نث  مث زث يترث ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب ٱُّٱتعاػ: اهلل ؿال
 (٥١املائدة/ ) َّ يث ىث

 (٣٣١ابلقرة/ ) َّخف حف جف مغ جغ ٱُّٱوؿال تعاػ:

 (١١املائدة/ ) َّ جه هن من خن حن جن مم خم حم ُّٱوؿال تعاػ:

 ىق يف ُّٱؿال تعاػ: ـذفك هنى ظن افتؼصر ؾقه، مـع اهلل تعاػ من افغؾو ذم افدين،
 (٧٥١ابلقرة/ ) َّ لك اك يق

 َّ جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ٱُّٱوؿال تعاػ:
 (املْففْي)

                                                 
 5ؾؼط. وذم « وهو بغ األمن واإلياس» 3. وذم 25، 2شؼط من « ز وافؼدر وبغ األمن وافقلسوبغ اجل»( ؿوفه 1)
وادثبت من بؼقة افـسخ. وادعـى شواء.«. بغ افرجاء وافقلس»
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 زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱوؿال تعاػ:
 (املاعَن) َّ مت

جاء ثالثة رهط إػ بقوت أزواج افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم،  ظن أكس ريض اهلل ظـه:

يسلفون ظن ظبادة افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم، ؾؾام أخزوا ـلهنم تؼافوها، ؾؼافوا: وأين كحن 

من افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم؟ ؿد ؽػر فه ما تؼدم من ذكبه وما تلخر، ؿال أحدهم: أما أكا 

أكا أصوم افدهر وال أؾطر، وؿال آخر: أكا أظتزل افـساء ؾال  ؾنين أصع افؾقل أبدا، وؿال آخر:

أكتم افذين ؿؾتم ـذا وـذا، »ا، ؾجاء رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم إفقفم، ؾؼال: أتزوج أبدً 

أما واهلل إين ألخشاـم هلل وأتؼاـم فه، فؽـي أصوم وأؾطر، وأصع وأرؿد، وأتزوج افـساء، 

 (5763حقح افبخاري، رؿم:)ص. «ؾؿن رؽب ظن شـتي ؾؾقس مـي

ابن ظباس: ؿال يل رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم ؽداة افَعَؼبة وهو ظذ راحؾته: وظن 

بلمثال »ؾَؾَؼْطت فه حَصقاٍت هن حََص اخلْذف، ؾؾام وضعتفن ذم يده، ؿال: « هاِت، افُؼْط يل»

)شـن افـسائي، «.دينهمالء، وإياـم وافغؾو ذم افدين، ؾنكام أهؾك من ـان ؿبؾؽم افغؾو ذم اف

 ، وإشـاده صحقح(1851. ومسـد أمحد، رؿم:3757رؿم:

 :«وبنی التَّْشب يه والتَّْعط يل»
كػي صػات اهلل  وافتعطقل: أو تشقبه اخلافق باخلؾق، تشبقه اخلؾق باخلافق، افتشبقه:

ػات وادعطؾة افذين يـؽرون ص ـادشبفة افذين يشبفون اخلافق افبارئ تعاػ باخلؾق. ،تعاػ

  افباري.

 شبفوا اخلافق بادخؾوق.ؾ ؾغؾت ادشبفة ذم إثبات صػات افباري، وؿرصت ذم افتـزيه،

 ؾلكؽروا صػات افباري. وؿرصت ذم اإلثبات، وؽؾت ادعطؾة ذم افتـزيه،

تاب واألحاديث افصحقحة من ل أهل افسـة واجلامظة: كثبت ما ورد به افؽويؼو

تشبه صػات  ـذفك صػات اخلافق ال قس مثل ادخؾوق،ـام أن اخلافق ف ، و يؼوفون:افصػات

ـً  ؾؾقس شؿعه تعاػ وبرصه مثل شؿعـا وبرصكا، ادخؾوق.  ا ذم افؾػظ.وفقس ذفك إال اصسا

 (٧٧الشَرى/ ) َّ حي جي  يه مهىه جه ين  ُّٱؿال تعاػ:

ظذ  ردٌّ  ﴾حي جي  يه﴿وؿوفه: ظذ ادشبفة. ردٌّ  ﴾ مهىه جه ين﴿ؾؼوفه:

  ادعطؾة.
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 :«َقْدر  وبنی اجَلْْب  وال»
  ا.ا مطؾؼً اظتبار اإلكسان ؿادرً  ا، وافؼدر:ا حمًض اجلز: اظتبار اإلكسان جمبورً 

وهذا يـاذم  ا، ؾام يصدر من افعبد ال دخَل فه ؾقه.ا حمًض تعتز اجلزية اإلكسان جمبورً 

  ا، ؾام يػعؾه اإلكسان يػعؾه باختقاره، وظذ هذا االختقار يماخذ.افعؼل و ادشاهدة أيًض 

  ا ذم إرادته وأؾعافه.افؼدرية وادعتزفة ؾقعتزون اإلكسان خمتارً وأما 

ا، وال خمتارا ظذ اإلضالق. فقس اإلكسان جمبورا حمًض  ويؼول أهل افسـة واجلامظة:

 (١٦الصافات/ ) َّ حج مث هت مت ُّٱؿال تعاػ: ؼفا اهلل تعاػ،وخاف ؾقؽسب أؾعافه باختقاره،

 يشء ون ـسبؤأي: وما تشا( ٣٠ اْلنسان/) َّنب مب زب رب يئ ىئ ٱُّٱوؿال تعاػ:

 ه.ه وؿضاءَ وإجياده إال أن يشاء اهلل خؾؼَ 

ياس  »  :«وبنَی األَْمن  واإل 
 افؼـوط من رمحة اهلل تعاػ. واإلياس: ظدم اخلوف من مماخذة اهلل تعاػ. األمن:

 واإلياس من رمحة اهلل ؾاألمن من مماخذة اهلل تعاػ يعـي تعجقز اهلل تعاػ من ظذاب افعباد،

  يعـي إكؽار ؿدرة اهلل تعاػ ظذ ظػو افعباد.

  ا ـػر.واإلياس من رمحته أيًض  األمن من ظذاب اهلل ـػر، وفذا يؼال:

(١١اْلعراف/ ) َّ مت زت رت يب ىب  نب مب ربزب يئ ىئٱُّٱ ؿال اهلل تعاػ:
 (١٦احلجر/ ) َّ زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ ٱُّٱوؿال تعاػ:

َسف/ ) َّ جي يه ىه مه جه ين ىن من خن ُّٱوؿال تعاػ:  (٥١ي

 مع جع ُّٱا، ؿال تعاػ:ا ورؽبً وصف اهلل تعاػ أهل اإليامن بلهنم يدظوكه خوؾً 
 رن مم ام  يل ىل ُّٱوؿال تعاػ:( ١٠اْلىبياء/ ) َّ  خف حف جف جغمغ
 (٧٦السجدة/ ) َّ نن من زن

 نب مب زب رب ُّٱدين اإلشالم ضريق شوي بغ اإلؾراط وافتػريط، ؿال تعاػ:
 (٧١٣اْلىعام/ ) َّ ىف  يث ىث نث مث رثزث يت ىت نت  مت زت رت ىبيب

  بق بقان تػاصقل هذه األمور ـؾفا ذم أول افؽتاب.ش
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ًرا َوَباِطيًا -117 ٌِ ِتَقاُدىَا َظا َذا ِديججُيَا َواعج ٍَ  (2)، َوََنجُو ةَُرآُء إََِل اهلِل َتَعاََل (1)َف
ىَاُه َوَبحَّيَّاهُ  (3)ِنوج ُُكِّ َنوج  ي َذَكرج ِ نج يُثَتِّ (4)َخالََف اَّلَّ

َ
ُل اهلَل َتَعاََل أ

َ
أ تَيَا . َونَسج

 ًِ تَِلَفثِ  (5)َعلَيج جُهخج اِء ال ََ ٌج
َ ِصَهيَا ِنَو اْلج ، َوَيعج ًِ قَِث، (6)َوََيجِتَم ََلَا ةِ جُهَتَفرِّ َراِء ال ، َواْلج

يَِّث َوالجَقَدِريَّثِ  ِ  َِج
ِهيَِّث َواْلج ٍج َ ِث َواْلج ٍَ جُهَشتِّ ِب الرَِّديَِّث، ِنثجَ  ال ٌِ جَهَذا ،  (7)َوال مج ٌِ ِ َوَغريج

يوَ  ِ يَّثَ  (8)َخالَُفَا ِنَو اَّلَّ ََللَثَ  (9)السُّ ََهاَعَث، وََحالَُفَا الضَّ مج (10)َواْلج ٍُ ، َوََنجُو ِنيج
رجِديَاُء.

َ
ٌل َوأ مج ِعيجَدىَا ُضَلَّ ٌُ  (11)ةَُرآُء، َو

  جيدر بادالحظة ظدة أمور ذم هذا افـص األخر:

  ة.ذم هذه افرشاف بةوتؽافعؼائد ادادذـور من إصارة إػ  «ؾفذا»ؿوفه: -1

                                                 
. وافصحقح ما أثبتـاه من بؼقة افـسخ.23شؼط من « ؾفذا ديــا واظتؼادكا طاهرا وباضـا»( ؿوفه 1)
. وادثبت من بؼقة افـسخ. وادعـى شواء.16شؼط من « إػ اهلل تعاػ»( ؿوفه 2)
«. من ـل ما» 25، 23، 2وذم «. من ـل خمافٍف » 15، 6وذم «. من ـل من خافػـا ذم» 32، 17وذم «. ممن» 1( ذم 3)

وادثبت من بؼقة افـسخ. وادعـى شواء.«. من ـل خالف» 5وذم 
يرض ادعـى. وادثبت من بؼقة افـسخ. وال «. ؿؾـاه» 36. وذم 6شؼط من « وبقـاه»( ؿوفه 4)
ؾؼط. و ذم بؼقة « أن يثبتـا» 13وذم «. أن يؿقتـا ظؾقه» 3. وذم 23، 15، 14، 12، 11، 17، 8، 4، 3( أثبتـاه من 5)

وادعـى شواء.«. أن يثبتـا ظذ اإليامن»افـسخ 
وادثبت من بؼقة افـسخ. وادعـى شواء.«. ادختؾطة» 1( ذم 6)
بعد « ادعتزفة»زيادة  33، 16وذم «. وافراؾضة»بعده زيادة  28، 12وذم ...«. مثل ادشبفة »من ؿوفه  21( شؼط من 7)

واألصح ما أثبتـاه من بؼقة افـسخ.«. وأردياء»إػ ؿوفه « وافؼدرية»بعد ؿوفه  24وشؼط من «. ادشبفة»ؿوفه 
واالصح ما أثبتـاه من بؼقة افـسخ.«. ممن خافف» 3، 1( ذم 8)
. وهو شاؿط من بؼقة افـسخ.34، 26، 17، 15، 11، 1أثبتـاه من « افسـة»ؿوفه  (9)
 17وذم «. وتابعوا» 11وذم «. وأفػوا» 7و ذم «. وواؾؼوا» 2وذم «. وحافػوا افضالفة»ؿوفه  12( شؼط من 17)
 ،خافػوا اجلامظات» 6 وذم«. واتبعوا افبدظة وافضالفة» 33، 31، 26وذم «. واتبع افبدظة وافضالفة» 1وذم «. واتبعوا»

وادثبت من بؼقة افـسخ. وادػفوم شواء.«. وحافػوا افضالالت
تم اظتؼاد »أو ،«تم افعؼقدة افطحاوية»أو  ،«تم افؽتاب» ( هبذا تـتفي افرشافة ـام ورد ذم معظم ادخطوضات بعده:11)

ؾػة بعده ووردت كصوص خمت. «متت» :أو جمرد ،«أيب جعػر أمحد بن حمؿد بن شالمة افطحاوي األزدي ريض اهلل ظـه

واهلل » وذم بعضفا: ،«وباهلل افعصؿة وافتوؾقق» ؾػي بعضفا:، هناية افؽتابُتظِفر ذم بعض ادخطوضات وادطبوظات 

حسبـا اهلل »وذم بعضفا: ،«واهلل شبحاكه اهلادي فؾحق، وهذا آخر ما أردكا وإفقه أعركا» وذم بعضفا:، «أظؾم بافصواب

  وبعض األدظقة. ،وافصالة ،احلؿد : بعضفاوذم، «وكعم افوـقل
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وظؾقه أهل افسـة  ما ذـره ادمفف ذم هذه افرشافة ثبت بافؽتاب وافسـة واإلمجاع. -2

  وأماتـا ظؾقفا. ثبتـا اهلل تعاػ ظذ هذه افعؼائد، ا.ا وباضـً ؾقجب اظتؼاده طاهرً  واجلامظة.

وهو دأب األكبقاء  ،ةبافثبات ظذ اإليامن وحسن اخلامتدظا ادمفف ذم األخر  -3

َسف/ ) َّ جك مق حق  مف ُّٱؿال يوشف ظؾقه افسالم: وافصاحلغ،  (٧٠٧ي

 حت جت هب مب خب حب جب هئ ُّٱأوىص إبراهقم ويعؼوب ظؾقفام افسالم بـقفام:

 (٧٣٣ابلقرة/ ) َّ هت مت  خت

 (٧٣٦اْلعراف/ ) َّ  يق ىق يف ىف يث ىث ٱُّٱؿال افسحرة بعد أن أشؾؿوا:و

ؾنن افعبد  ؾة.وافػرق افباض ،شلل ادمفف ذم هناية افرشافة احلػظ من أهواء افـػس -4

ال »ظه وـؾئه. ُيصان من افؼ إال بحػ وال يؼوم باألظامل افصاحلة إال بتوؾقق من اهلل تعاػ، ال
 .«حول وال ؿوة إال باهلل

دخافػة افؼرآن افؽريم  باضؾةٌ  ٌق رَ ما ورد ذم هذه افرشافة ؾِ  ق افتي تعتؼد خالَف رَ افػِ  -5

  تزأ إبراهقم وأتباظه أهل اإليامن من ادؼـغ،ـام واألحاديث ادتواترة. ؾتزأ ادمفف مـفا،

 خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي  ُّٱؿال تعاػ:

 (٨املهتحيث/ ) َّ حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت

ذـر ادمفف رمحه اهلل بعض افػرق افشفرة ظذ شبقل  ا،افػرق افباضؾة ـثرة جد   -6

 ادثال:

  ادخؾوق.تشبه اخلافق ب ادشبفة: -1

 فعؼل،افتي تدرك باافؼطعقات بعض وتمول  تؼدم افعؼل ظذ افـؼل. ادعتزفة: -2

وتؼقس أؾعال اهلل تعاػ ظذ أؾعال افعباد، وحتؽم ظذ أؾعال اهلل تعاػ  وتـؽر افظـقات.

ا، وال تعدُّ مرتؽب افؽبرة مممـً  وال باحلسن وافؼبح ؿقاًشا ظذ حسن أؾعال افعباد وؿبحفا.

  ا ذم افـار.ه خمؾدً ا، وتعدُّ ـاؾرً 

وتؼول  ا مثل اجلامدات.ا حمًض تعتز افعبد حمبورً  أتباع جفم بن صػوان، اجلفؿقة: -3

  بػـاء اجلـة وافـار.

  مثل اجلفؿقة. اجلزية: -4
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  وخافؼغ هلا. ،تعتز افعباد ـاشبغ ألؾعاهلم تـؽر افؼدر، افؼدرية: -5

وهي أن ـل ؾرؿة ختافف  دعرؾة افػرق افضافة، وضع ادمفف رمحه اهلل ؿاظدة ـؾقة -6

  ؾفي باضؾة. وتتبع افبدظة وافضالل، أهل افسـة واجلامظة،

  ق واجلامظات ادشفورة ذم آخر افؽتاب.رَ شقؿر بك تعريف افػِ 

  ة:ق الضالَّ رَ أسباب ضالل الف  

وافشذوذ ظن ادسائل افتي أمجع  ،أهم أشباب ضالل افػرق افضافة تلويل افـصوص

ظن ظبد اهلل بن مسعود ؿال: خط رشول اهلل صذ اهلل  ا ألهواء افـػس.ؾقه ادسؾؿون اتباظً ظ

، ؿال: ثم خط ظن يؿقـه، وصامفه، ثم «هذا شبقل اهلل مستؼقام»ا بقده، ثم ؿال: ظؾقه وشؾم، خط  

 مب زب رب ٱُّٱثم ؿرأ: «هذه افسبل، فقس مـفا شبقل إال ظؾقه صقطان يدظو إفقه»ؿال: 

 (٧١٣اْلىعام/ ) َّرث يت ىت نت  مت زت رت ىبيب نب

ادستؼقم دائام،  وافرصاطِ  ،ؾعذ ـل مسؾم أن يسلل اهلل تعاػ االشتؼامة ظذ اهلداية

ويستعقذ من  ،يسلل افعبد ؾقفا اهللَ تعاػ اهلدايةَ  وظؾقه عرظت ؿراءة افػاحتة ذم ـل صالة،

 ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي  ٱُّٱافضالل:

 (الفاحتث) َّ  رئ
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 بعض الػرق واجلامعات الشفرة

 : الالهوريوالؼادياين  -1

سمدأ همالم أمحد ٟمِم٤مـمف يمداقمٞم٦م إؾمالُمٞم٦م، صمؿ ادقمك أٟمف جمدد وُمٚمٝمؿ ُمـ اهلل، صمؿ شمدرج 

صمؿ ادقمك أٟمف اعمسٞمح اعمققمقد، صمؿ ادقمك أٟمف ٟمبل فمكم ظمٓمقة أظمرى وم٤مدقمك أٟمف اعمٝمدي اعمٜمتٔمر، 

وزقمؿ أن ٟمبقشمف أقمغم وأرىمك ُمـ ٟمبقة  ،ٟمبل ص٤مطم٥م ذيٕم٦م ُمست٘مٚم٦موسمروزي، صمؿ ادقمك أٟمف 

 همػم ُم٤م ذيمرٟم٤م. دقم٤موي يمثػمةوًمف  ؿ.ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚم

 ُمرشمد  و وُمـ ي١مُمـ سمٜمبقشمف يم٤مومرٌ  ٤م.ا وزٟمدي٘مً ا وُمرشمد  ص٤مر اعمرزا سمدقم٤مويف اًمٙم٤مذسم٦م يم٤مومرً 

ٞم٦م ومٝمق وُمـ وًمد قمغم اًم٘م٤مدي٤مٟم ،ومٛمـ ظمرج قمغم اإلؾمالم واشمبع اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م ومٝمق ُمرشمد  . وزٟمديٌؼ 

 «ؼاًمزٟمدي»ًمٚمتٗمّمٞمؾ ذم يمٚمٛم٦م و) وئمٝمر اإلؾمالم ويٓمٕمـ ومٞمف. يتديـ سمديـ، ُمـ ٓ :واًمزٟمديؼ .زٟمديٌؼ 
 .(77اعمجٚمد إول، صٗمح٦م  راضمع

 أشمب٤مع اعمرزا قمغم ٟمققملم: 

 ٓهقري.  -2ىم٤مدي٤مين،  -1

 اشمٗمؼ اًم٘م٤مدي٤مٟمٞمقن واًمالهقريقن قمغم ظمالوم٦م احلٙمٞمؿ ٟمقر اًمديـ سمٕمد همالم أمحد اًم٘م٤مدي٤مين،

وأُم٤م اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م  سمٕمد ووم٤مشمف رهمب٧م اًمٓم٤مئٗم٦م اًمالهقري٦م ذم اؾمتخالف حمٛمد قمكم اًمالهقري،و

وحمٛمد قمكم اًمالهقري شمٚمٛمٞمذ احلٙمٞمؿ ٟمقر اًمديـ،  ومرهمب٧م ذم اؾمتخالف سمِمػم اًمديـ حمٛمقد.

ا ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم قمٛمؾ شمٗمسػمً  ا إمم يمٗم٤مءشمف وىمدراشمف.ويم٤من ًمف طمٔمقة ًمدى اًمٓم٤مئٗمتلم ٟمٔمرً 

واًمتٗمسػم قمب٤مرة قمـ اًمتحريػ اعمٕمٜمقي ًمٙمثػم ُمـ أي٤مت  ٦م وإردي٦م.اًمٚمٖمتلم اإلٟمجٚمٞمزي

 اًم٘مرآٟمٞم٦م. 

 وهذا .ٟمٕمت٘مد أٟمف جمدد وُمٚمٝمؿ ُمـ اهللسمؾ ، ٟم١مُمـ سمٜمبقة اًم٘م٤مدي٤مين ٓ ىم٤مل اًمالهقريقن:

 ،أٟمف جمدد، وُمٝمدي، وُم٠مُمقر ُمـ اهلل شمٕم٤ممميٕمت٘مدون وًمق ؾمٚمٛمٜم٤م وم٢مهنؿ  سم٤مـمؾ وظمالف اًمقاىمع.

. وم٤مًمٓم٤مئٗمت٤من ُمـ ويرشمد سمٛمجرد اقمتب٤مر اعمتٜمبئ اًمٙم٤مذب ُمسٚمًم ويٙمٗمر اعمرء  وٟمحق ذًمؽ.

)اعمقؾمققم٦م اعمٞمرسة ذم إدي٤من  اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م: اًمٓم٤مئٗم٦م اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م واًمٓم٤مئٗم٦م اًمالهقري٦م يمٚمت٤ممه٤م يم٤مومرة وُمرشمدة.

٤مٟمٞم٦م، ًمٚمِمٞمخ حتٗم٦م ىم٤مدي ، ًمٚمٕمالُم٦م حمٛمد أٟمقر ؿم٤مه اًمٙمِمٛمػمي. ُم٤مهل اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م؛14. إيمٗم٤مر اعمٚمحديـ، ص419-1/414واعمذاه٥م 

 حمٛمد يقؾمػ اًمٚمدهٞم٤مٟمقي( 
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 ُمٜمٝم٤م ُم٤م يكم:   ا ُمـ اًمٙمت٥م واًمرؾم٤مئؾ اخل٤مص٦م سم٤مًمرد قمغم اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م،أًمػ اًمٕمٚممء قمددً 

 ًمٚمِمٞمخ ُمٜمٔمقر أمحد اًمِمٜمٞمقيت.  ،إصقل اًمذهبٞم٦م ذم اًمرد قمٚمی اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م 

 ًمٚمِمٞمخ أسمق احلسـ قمكم اًمٜمدوي.  ،اًم٘م٤مدي٤مين واًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م 

 ٗمف ٟمخب٦م ُمـ قمٚممء سم٤ميمست٤من. ُمقىمػ إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُم  ـ اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م، أًمَّ

  .اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م: دراؾم٤مت وحتٚمٞمؾ، ًمٚمِمٞمخ إطمس٤من إهلل فمٝمػم 

 .اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م ٟمِم٠مهت٤م وشمٓمقره٤م، ًمٚمِمٞمخ طمسـ قمٞمسی قمبد اًمٔم٤مهر
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 م،183وحمٛمد قمكم وًمد ذم إيران قم٤مم  اًمبٝم٤مئٞم٦م ُمٜمسقسم٦م إمم اعمرزا حمٛمد قمكم اًمِمػمازي.

وادقمك حمٛمد قمكم دقم٤موي  أؾمس اًمٗمرىم٦م اإلؾممقمٞمٚمٞم٦م. سم٤مًمٗمرىم٦م آصمٜمل قمنمي٦م،يم٤من قمغم صٚم٦م 

 .«اًمٗمرىم٦م اًمب٤مسمٞم٦م» وًمذا أـمٚمؼ قمغم هذه اًمٗمرىم٦م ،«سم٤مب»أٟمف اعمٝمدي اعمٜمتٔمر اعمسٛمك سمـ يمثػمة، ُمٜمٝم٤م:
سمخالف اًمقزير اًمث٤مين:  وؾمب٥م شمسٛمٞمتٝم٤م سم٤مًمبٝم٤مئٞم٦م أن أطمد وزرائٝم٤م: هب٤مء اهلل يم٤من ًمٗمٙمرشمف اُمتداد،

 ا. اًمذي مل يِمٝمد اُمتدادً  ،صبح إول

 ٤م أن اهلل شمٕم٤ممم طمؾَّ ومٞمف.ويم٤من يدقمل أيًْم  ُمـ دقم٤موي حمٛمد قمكم أٟمف هق اعمٝمدي اعمٜمتٔمر.

ويم٤من ي٘مقل سمٔمٝمقر ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم ىمرب اًمس٤مقم٦م ُمثؾ ٟمزول  وأٟمف شمٕم٤ممم أفمٝمره خلٚم٘مف،

ن يدقمل ويم٤م ومل ي٘مؾ سمٜمزول ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم أطمد همػمه ذم اًمٕم٤ممل. قمٞمسك قمٚمٞمف اًمسالم.

أٟمف يم٤من ٟمقطم٤م ذم قمٝمد ٟمقح قمٚمٞمف  :أي ،شأوًمق اًمٕمزم ُمـ اًمرؾمؾ» ًمٜمٗمسف أٟمف هق اعمثؾ احل٘مٞم٘مل ًمـ

ويم٤من قمٞمسك قمغم قمٝمد قمٞمسك قمٚمٞمف  ويم٤من ُمقؾمك قمغم قمٝمد ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم، اًمسالم،

 )اًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ُمٜمف(.  ا قمغم قمٝمد حمٛمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.ويم٤من حمٛمدً  اًمسالم،

٤م م إؾمالُمً وادقمك أٟمف ىمدَّ  واًمٞمٝمقدي٦م. ،واًمٜمٍماٟمٞم٦م ،ومرق سملم اإلؾمالم يف أٟمف ُٓمـ دقم٤مو

واؾمُتخٚمػ سمٕمده اسمٜمف:  وقمغم هذه اعمزاقمؿ اًمب٤مـمٚم٦م وم٤مرق احلٞم٤مة. ا سم٢مزاء اًمديـ اإلؾمالُمل.ضمديدً 

 . «قمبد اًمبٝم٤مء»قمب٤مس اعمٕمروف سمـ
اخلٛمس  وُمٕمٜمك اًمّمٚمقات وًمٞمس ًمتحريػ يمالم اهلل ويمالم اًمرؾمقل طمد قمٜمد اًمبٝم٤مئٞم٦م.

 واحلسلم، واحلسـ، قمكم، وهل: أو ُمٕمروم٦م إؾممء اخلٛمس٦م. ،قمٜمدهؿ: ُمٕمروم٦م أرساره٤م

 ،أو اعمراد سمف: صمالصمقن رضمال يمتمن أرساره٤م، واعمراد سم٤مًمّمٞم٤مم قمٜمدهؿ: وحمسـ، ووم٤مـمٛم٦م.



َ يدةَ قالع َ شرحَ    571   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
دوهنؿ ذم يمتبٝمؿ.  واًم٘مّمد ُمـ طم٩م سمٞم٧م اهلل قمٜمدهؿ زي٤مرة اعمِم٤ميخ.  أوصمالصمقن اُمرأة، يٕمدِّ

-1/49)اعمقؾمققم٦م اعمٞمرسة ذم إدي٤من واعمذاه٥م  اًمٗمرىم٦م سم٤مإلؾمالم ٕومٙم٤مره٤م اًمب٤مـمٚم٦م.قمالىم٦م هلذه  ٓ

  (.127-118ص  أدي٤من أىمقام اًمٕم٤ممل وُمذاهبٝم٤م، ؛414

، «اًمب٤مب»ـ ـمبٕم٧م يمت٥م يمثػمة ظم٤مص٦م سم٤مًمديـ اًمبٝم٤مئل، ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق عمحٛمد قمكم اعمٕمروف سم
وعمٕمروم٦م قم٘م٤مئد اًمبٝم٤مئٞم٦م ذم يمتبٝم٤م  ٦م،ويمت٥م آظمرون طمقل اًمبٝم٤مئٞم وُمٕمٔمٛمٝم٤م ًمبٝم٤مء اهلل وقمبد اًمبٝم٤مء.

 ٟمنمشمف اجل٤مُمٕم٦م اًمبٝم٤مئٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م /ًمٜمدن. ، «اًمديـ اًمبٝم٤مئل» راضمع:

 : «يذكر» فرقة  -3

ذم سمٚمقؿمست٤من ذم اًم٘مرن اًمٕم٤مذ  «شمرسم٧م» أؾمس هذه اًمٗمرىم٦م اعمال حمٛمد إشمٙمل ذم ُمٜمٓم٘م٦م

 ا أٟمف ظم٤مشمؿ إٟمبٞم٤مء.صمؿ اًمٜمبقة، وأظمػمً  اهلجري. سمدأ اعمال حمٛمد إشمٙمل سم٤مدقم٤مء اعمٝمدوي٦م،

اًمذي ادقمك  هـ(،847:ميم٤من اعمال حمٛمد إشمٙمل ُمـ أصح٤مب اًمسٞمد حمٛمد اجلقٟمٗمقري )

 . «اًمٗمرىم٦م اعمٝمدوي٦م»ويسٛمك أشمب٤مع  اعمٝمدوي٦م،
أطمد شمالُمذة  -«رسسم٤مز»إمم أن اعمال حمٛمد إشمٙمل اعمٚم٘م٥م سمـ «يذيمر» يرضمع ٟمِم٠مة ومرىم٦م

ويم٤من يسٙمٜمٝم٤م يقُمٞمئذ ومرىم٦م  ،«سمٚمقؿمست٤من» ٘م٦مظمرج إمم ُمٜمٓم -اًمسٞمد حمٛمد اجلقٟمٗمقري سمٕمد ووم٤مشمف

 ويم٤من يٓمٚمؼ قمغم أومراده٤م إمم ُمٜمٓم٘م٦م سمٚمقؿمست٤من ُمـ إيران، -ومرع ومرىم٦م اإلؾممقمٞمٚمٞم٦م–اًمب٤مـمٜمٞم٦م 

ومٚمم شمزاوضم٧م قم٘م٤مئد اعمٝمدوي٦م  ومتحدث اعمال حمٛمد إشمٙمل إمم رؤؾم٤مء هذه اًمٗمرق، ،«اًمسٞمد»

عمال حمٛمد إشمٙمل يدقمل أٟمف ظمٚمٞمٗم٦م ويم٤من ا ،«يذيمر» واًمب٤مـمٜمٞم٦م متخض قمٜمٝم٤م ومرىم٦م صم٤مًمث٦م هل ومرىم٦م

 اعمٝمدي ذم آظمر اًمزُم٤من. 

 .«سم٤مك حمٛمد ُمٝمدي رؾمقل اهلل ٟمقر إًمف إٓ اهلل، ٓ » ويمٚمٛم٦م هذه اًمٗمرىم٦م:
 ،واًمّمقم ،أُمث٤مل: اًمّمالة ،وأريم٤من اإلؾمالم شمٜمٙمر هذه اًمٗمرىم٦م قم٘مٞمدة ظمتؿ اًمٜمبقة.

 وًمذا ؾمٛمقا سمٗمرىم٦م ه.ا اظمؽمقمقومستبدًمقن سم٤مًمّمالة ذيمرً  واًمزيم٤مة ُمٜمسقظم٦م ذم ديٜمٝمؿ. ،واحل٩م

و يستبدًمقن سمّمقم رُمْم٤من اعمب٤مرك صٞم٤مَم اًمٕمنم إول ُمـ ذي احلج٦م. ويستبدًمقن  .«يذيمر»

 ًٓ /ُمـ 27ذم  «شمرسم٧م» ٤م ي٘مقُمقن هب٤م سمٕمد اضمتمقمٝمؿ ذم ُمٜمٓم٘م٦م خمّمقًص سمح٩م سمٞم٧م اهلل أومٕم٤م

ويستبدًمقن سم٤مًمزيم٤مة قمنم إيرادهؿ ي٘مدُمقٟمف إمم اًم٘مٞم٤مدات  رُمْم٤من. ويٓمٚم٘مقن قمٚمٞمف احل٩م.

 يٜمٞم٦م هلؿ. اًمد

وقم٤مد إمم اًمٕم٤ممل إقمغم.  أن رئٞمسٝمؿ: حمٛمد ُمٝمدي يم٤من ٟمقري٤م، «يذيمر» يٕمت٘مد أشمب٤مع ومرىم٦م



َ يدةَ قالع َ شرحَ    572   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 )اًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل(.  ويٕمت٘مدون أٟمف ضمٚمس قمغم اًمٕمرش ُمع اهلل شمٕم٤ممم.

 شم٘مٚمٞمد ُمٕمروف سمـ ُمٜمٝم٤م: اًمديـ اًمذيمري قمب٤مرة قمـ جمٛمققم٦م ُمـ اًمت٘م٤مًمٞمد واخلراوم٤مت،

 سمٕمْمٝمؿ ُمع سمٕمض. يرىمص ومٞمف اًمرضم٤مل واًمٜمس٤مء  «شمِمقيم٤من»

إلٟمٙم٤مره٤م قم٘مٞمدة ظمتؿ  ُمرشمدة قمـ اإلؾمالم ؿم٠من اإلؾممقمٞمٚمٞم٦م واًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م، «يذيمر» ومرىم٦م

جيقز  ومال واإلؾم٤مءة إمم اًمرؾم٤مًم٦م وهمػمه٤م ُمـ اًمٕم٘م٤مئد اًمٙمٗمري٦م. وأريم٤من اإلؾمالم، ،اًمٜمبقة

ٛمٗمتل اطمتِم٤مم ًمٚم ،وقم٘م٤مئده وأقممًمف )طم٘مٞم٘م٦م اًمديـ اًمذيمريأوُمٕم٤مُمٚمتٝمؿ ُمٕم٤مُمٚم٦م اعمسٚمٛملم. ،اقمتب٤مرهؿ ُمسٚمٛملم

ًمٚمٛمقًمقي قمبد اعمجٞمد سمـ  اًمديـ اًمذيمري واإلؾمالم، ًمٕمبد اًمٖمٜمل اًمبٚمقش؛ ،احلؼ أؾمٞم٤مسم٤مدي؛ اعمذه٥م اًمذيمري ذم ُمرآة اإلؾمالم

اًمديمتقر/طمبٞم٥م اهلل  شمٕمري٥م: ًمٚمديمتقر/ضٞم٤مء احلؼ اًمّمدي٘مل، اعمقًمقي حمٛمد إؾمح٤مق؛ آؾمتٕمراض اعمٗمّمؾ ًمٚمديـ اًمذيمري،

 خمت٤مر(. 
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وًمٞمس ًمف داٍع أو رؾمقل قمغم ظمالف اإلؾمالم  أىمدم أدي٤من اًمٕم٤ممل،ُمـ اهلٜمدود  اًمديـ

وًمٞمس ذم اًمديـ اهلٜمدود قم٘مٞمدة أو ومٚمسٗم٦م أو أصقل ُمتٗمؼ  واًمٜمٍماٟمٞم٦م واًمٞمٝمقدي٦م وٟمحقه٤م.

٤م ُيٚمزم اًمٜم٤مس وًمٞمس اًمديـ اهلٜمدود سمدوره ديٜمً  جي٥م قمغم اهلٜمدوس يمٚمٝمؿ اقمتٜم٤مىمٝم٤م. قمٚمٞمٝم٤م،

 داراًمٕمٚمقم/ديقسمٜمد(. اًمٜم٤مذ: وؾمٞم٦م،)اهلٜمد اًمٕمب٤مدة واًمْمقاسمط.

صمؿ شمت٤مسمٕم٧م جمٛمققم٤مهتؿ إمم  ىمبؾ اعمٞمالد،17اٟمحدر أول جمٛمققم٦م ُمـ أريلم إمم اهلٜمد 

)دراؾم٦م ذم  وهق ُمّمدر اهلٜمدوؾمٞم٦م. ومحؾ إُم٦م أري٦م قمٚمؿ ُمذهبٝم٤م وشم٘م٤مًمٞمده٤م إمم اهلٜمد. اهلٜمد،

 (. 1ص  أدي٤من اًمٕم٤ممل،

ٟمف صمب٧م اؾمتخدام هذا اًمٚمٗمظ ىمبؾ قمٝمد اًمٜمبل صغم وًمؽ أن شم٘مدر قمراىم٦م اًمديـ اهلٜمدود أ

 ، اًمٜم٤مذ: داراًمٕمٚمقم/ديقسمٜمد(. 1ص  )اهلٜمدوؾمٞم٦م، .23اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمـ 

اهلٜمدوؾمٞم٦م هل اًمتل شم١ميده٤م اًمٗمٞمدات وإوسم٤مٟمٞمِم٤مدات » ي٘مقل اًمديمتقر/راُم٤م سمراؿم٤مد:

شم١مُمـ سمتِمٙمٚمف شمِمؽ ذم أن اإلًمف ىم٤مدر ُمٓمٚمؼ، وهمػم ُمتِمٙمؾ، و واًمتل ٓ واًمبقراٟم٤مت وهمػمه٤م،

 ًٓ  ،اهلٜمدوؾمٞم٦م). وشم١مُمـ سمسٚمٓمتف اًمٕمٚمٞم٤م سم٤مإلض٤موم٦م إمم قمدم ردِّ اعمٕم٤ممل )يم٤مٕصٜم٤مم ُمثال(  خمتٚمٗم٦م.أؿمٙم٤م

 (. 12-13ص  ًمٚمديمتقر/راُم٤م سمراؿم٤مد،

وًمٙمـ  ويٜمٞمػ قمدد اًمٗمٞمدات قمـ أًمػ، شمٕمد اًمٗمٞمدات أىمدم يمت٥م اهلٜمدوس وأؾم٤مؾمٝمؿ،

ويٕمتؼم يمثػم ُمـ قمٚممء اهلٜمدوؾمٞم٦م  ٝم٤م.أصؾ اًمٗمٞمدات هل واطمدة أو أرسمع، وؾم٤مئره٤م ذوح قمٚمٞم

وقمٝمد  اًمٗمٞمدات همػم خمٚمقق يم٤مإلًمف. وًمٙمـ أيمثر قمٚممئٝم٤م يٜمٙمرون أزًمٞمتٝم٤م وأهن٤م همػم خمٚمقىم٦م،



َ يدةَ قالع َ شرحَ    573   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 6ق م، أو  1ق م، أو 25ق م، أو  18أو  ىمبؾ اعمٞمالد، 12ظمٚم٘مٝم٤م يرضمع إمم 

 (. 18-13ص  ؛ إدي٤من اهلٜمدي٦م،13ص  دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م، ) أدي٤من اًمٕم٤ممل:ق م.

 حتَم وٓ )ديقي( ٓ وآهل٦م إٟم٤مصم٤م، )شمسٛمك ديقشم٤م( ويٕمت٘مد اهلٜمدوس وضمقد آهل٦م ذيمقرا

 وؿمٞمٗم٤م.   ،، وومِمٜمقسمرامه٤مشمٕمد، أيمؼمه٤م صمالصم٦م: 

 ًٓ  شم٘مقل اهلٜمدوؾمٞم٦م سمٕم٘مٞمدة اًمتٜم٤مؾمخ، وُمٕمٜمك اًمتٜم٤مؾمخ أن شمتِمٙمؾ اًمروح اإلٟمس٤مٟمٞم٦م أؿمٙم٤م

ُمرات وُمرات سمسب٥م اعمٕم٤ميص ويْمٓمر إمم اًمتقًمد واعمقت  طمس٥م أقممهل٤م طمتم، خمتٚمٗم٦مً 

ي٘مدر اهلل قمغم ظمٚمؼ روح ضمديدة،  وٓ وشمٕمت٘مد أري٦م أن قمدد إرواح حيَم، واًمذٟمقب.

ًٓ وشمٚمد اًمروح ُمتِمٙمَّ  ومٗمرضقا قمغم يمؾ روح اًمتٜم٤مؾمخ سمسب٥م ُمٕمّمٞمتٝم٤م، ُمئ٦م   خمتٚمٗم٦مً ٚم٦م أؿمٙم٤م

ّمقل ٕضمؾ احل ٤م أن اًمروح ىمد شمدظمؾ اًمرطمؿ،وشمرى أيًْم  وصممٟملم أًمػ ُمرة سم٢مزاء يمؾ ُمٕمّمٞم٦م.

٤م، وشمدظمؾ سمٕمض إرواح ذم إؿمٞم٤مء اًم٘م٤مئٛم٦م ُمـ قمغم اجلسد سمٜم٤مء قمغم أقممهل٤م وقمٚمٛمٝم٤م ؾم٤مسم٘مً 

 (. 19ص  دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م، )أدي٤من اًمٕم٤ممل: اًمٜمب٤مت وهمػمه.

وىمد ارشمٙمب٧م اًمنمك اًمٕمٔمٞمؿ  شمتٞمف اهلٜمدوؾمٞم٦م ذم فمٚممت اًمٙمٗمر خلروضمٝم٤م قمغم اًمقطمل،

 ُمـ أُم٤مزم اًمِمٞمخ وزم ظم٤من ُمٔمٗمر، )احلقار سملم إدي٤من، ٤م.إٟم٤مصمً ا وٟٓمحراومٝم٤م قمـ اًمرب ذي اجلالل إمم آهل٦م ذيمقرً 

 ؛8-5ص  ًمٚمسٞمد طمسـ ري٤مض، يمب٤مر أدي٤من اًمٕم٤ممل، ؛97-73ص  ًمٚمح٤مومظ حمٛمد ؿم٤مرق، اإلؾمالم وأدي٤من اًمٕم٤ممل، ؛16-146ص 
 (. 96-81ص  أدي٤من أىمقام اًمٕم٤ممل وُمذاهبٝم٤م،

واجلٜم٦م  واًمٜمنم ٤م ذم احلنموقم٘مٞمدهت ًمالؾمتزادة ُمـ ُمبدإ اهلٜمدوؾمٞم٦م، وأومٙم٤مره٤م اعمت٘مٚمب٦م،

ورؾم٤مًم٦م  ًمٚمِمٞمخ أيب احلسـ زيد اًمٗم٤مروىمل. ،أدي٤من اهلٜمد اًم٘مديٛم٦م واًمٜم٤مر ُمٗمّمٚم٦م ُمدًمٚم٦م راضمع:

وىمد ـمبٕم٧م ُمع  اًمسٞمد ُمٔمٝمر ضم٤من ضم٤مٟم٤من رمحف اهلل طمقل اهلٜمدوؾمٞم٦م ىمٞمٛم٦ٌم ًمٚمٖم٤مي٦م ووصمٞم٘م٦م شم٤مرخيٞم٦م،

 اًمٙمت٤مب واًمرؾم٤مًم٦م ذم طم٤مول اًمرضمالن ذم وشمستحؼ اعمٓم٤مًمٕم٦م واًم٘مراءة. اًمٙمت٤مب اعمذيمقر أقماله،

 ضقء إدًم٦م اعمختٚمٗم٦م اًمت٤ميمٞمَد قمغم أن اهلٜمدوؾمٞم٦م ديـ ؾمموي حمرف ُمثؾ اًمٞمٝمقدي٦م واًمٜمٍماٟمٞم٦م. 

 السقخقة:  -5

( ُمٞمال 5قمغم سمٕمد ٟمحق ) «شمٚمقٟمدي»وًمد ذم ىمري٦م  ،«همقروٟم٤مٟم٤مك» ُم١مؾمس اًمسٞمخٞم٦م هق

اهلٜمدوس ذم شمٚم٘مك اًمسٜمسٙمريتٞم٦م واًمٙمت٥م اعم٘مدؾم٦م ًمدى  م،1466قم٤مم  ذق ضمٜمقب ٓهقر،

يم٤من قمغم وًمع سم٤مًمديـ ُمٜمذ  صمؿ أظمذ اًمٕمرسمٞم٦م واًمٗم٤مرؾمٞم٦م ذم يُمت٤مب اعمسجد ذم اًم٘مري٦م، سم٤ميمقرة قمٛمره،

 واؾمتٗم٤مد ُمـ ُمِم٤مهػم اًمّمقومٞم٦م واًمّم٤محللم ذم سمٜمج٤مب، إي٤مم. وشمٓمقر ُمع ُمرور ٟمٕمقُم٦م أفمٗم٤مره،



َ يدةَ قالع َ شرحَ    574   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
مخس  ذم خمتٚمػ اًمبالد ُمدة «همقروٟم٤مٟم٤مك» رضب وًمذا يٕمت٘مد اعمسٚمٛمقن أٟمف أؾمٚمؿ ُمٜمذ طمٞم٤مشمف،

وقمٚمٞمف ًمب٤مس طم٤مج ُمسٚمؿ  ،وطم٩م شمقضمف ذم اًمرطمٚم٦م إظمػمة إمم اًمسٕمقدي٦م، وقمنميـ ؾمٜم٦م،

 سم٤مًمتقطمٞمد ىم٤مئاًل  «ٟم٤مٟم٤مك» يم٤من واؾمتقـمٜمٝم٤م. «يمرشم٤مومقر» رضمع ُمٜمف وأؾمس ىمري٦م ؾممه٤مصمؿ  زاهد،

وىمد طم٩م  واًمزيم٤مة. ،واحل٩م ،واًمّمٞم٤مم ،اًمّمالة وسمجٛمٞمع أريم٤من اإلؾمالم: وسم٤مًمرؾم٤مًم٦م، اخل٤مًمص،

 وي٠مُمر سم٤مإليمن هب٤م. وسمختؿ اًمٜمبقة، و همػمه ُمـ اًمٙمت٥م اًمسموي٦م، ،ن اًمٙمريؿوسم٤مًم٘مرآ اًمبٞم٧م،

 (. 79ص  اإلؾمالم وأدي٤من اًمٕم٤ممل، ؛23ص  أدي٤من اًمٕم٤ممل، ؛67ص  )إدي٤من اهلٜمدي٦م،

 «شمذيمرة اًمرؿمٞمد» وذيمره اًمِمٞمخ قم٤مؿمؼ إهلل اعمػمويت ذم يمت٤مسمف-اؿمتٝمر قمغم أًمسٜم٦م اًمٜم٤مس
وم٢من ومريد اًمديـ  وهذا همػم صحٞمح، اًمديـ يمٜم٩م ؿمٙمر،يم٤من ُمـ ظمٚمٗم٤مء ومريد  «همقروٟم٤مٟم٤مك» أن

م، وشمقذم قم٤مم 1469ومقًمد قم٤مم  «همقروٟم٤مٟم٤مك»وأُم٤م  م،1256وشمقذم قم٤مم  م،1175وًمد قم٤مم 

 سمٕمد ومريد اًمديـ سمٛمئتلم وأرسمع ؾمٜمقات. «همقروٟم٤مٟم٤مك» ومٙم٤مٟم٧م وٓدة م،1539أو، 1538

 (. 13ص  اًمِمٞمخ ُمرهمقب أمحد اًمالضمٗمقري، شمرشمٞم٥م: )اعمٙم٤مشمٞم٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،

 سم٤ميع «همقروٟم٤مٟم٤مك» قمـ سمٕمْمٝمؿ أن «عمذاه٥مااعمٙم٤معم٦م سملم » طمٙمك اًمِمٞمخ ُمٔمٗمر ظم٤من ذمو

 وأُم٤م م أو ٟمحقه،1469وًمد قم٤مم  «همقروٟم٤مٟم٤مك»ٕن  همػم صحٞمح؛أيًْم٤م وهذا  «داشم٤م يمٜم٩م سمخش»

 م. 172م، وشمقذم قم٤مم 19ومقًمد قم٤مم  «داشم٤م يمٜم٩م سمخش»

 -وقمٚمََّؿ شمالُمذشمف ة إصٜم٤مم،وقمب٤مد واًمٕمرق واًمٜمسؾ، ،٤م قمغم إوه٤ممطمرسمً  «ٟم٤مٟم٤مك»يم٤من 

وًمٙمـ دمٚم٧م  ويم٤من هذا اًمديـ أىمرب إمم اإلؾمالم ذم أول أُمره، ذًمؽ ـمقال طمٞم٤مشمف. -اًمسٞمخ

ومٕم٤مد ُمزجي٤م ُمـ اإلؾمالم و اهلٜمدوؾمٞم٦م؛  اًمّمبٖم٦م اهلٜمدوؾمٞم٦م ذم ؾمٚمسٚم٦م ُمِم٤ميخ اًمسٞمخ وقمٔممئٝمؿ،

 سمؾ همٚم٥م قمٚمٞمف اًمٕمٜمٍم اهلٜمدود. 

وًمٙمـ اؾمتخدم اًمِمٞمخ  اًمديـ اًمسٞمخل، وحتتؾ ومٚمسٗم٦م قمدم اًمٕمٜمػ ُمٜمزًم٦م أؾم٤مؾمٞم٦م ذم

وأٟمِم٠م  ٤م ُمـ أشمب٤مقمف وطم٤مرب اعمٖمقل،وأقمد ضمٞمًِم  اخل٤مُمس ُمٜمٝمؿ اًم٘مقة ذم ٟمنم اًمديـ اًمسٞمخل،

 (. 8-79ص  )اإلؾمالم وأدي٤من اًمٕم٤ممل،٤م.ؾمت٦م قمنم قم٤مُمً  طمٙمقُم٦م طمرًة سمٕمد ساع دامَ 

شمؼمأت هذه اًمٗمرىم٦م ُمـ اإلؾمالم ويمره٧م اًمتٕمٚمٞممت  «همقروٟم٤مٟم٤مك» وذم أقم٘م٤مب

 ويرى أشمب٤مقمٝم٤م أٟمٗمسٝمؿ همػم ُمسٚمٛملم.  ؾمالُمٞم٦م و قم٤مدت ومرىم٦م همػم إؾمالُمٞم٦م،اإل

أقمده اخلٚمٞمٗم٦م  ،«ضمقروضمراٟم٧م ص٤مطم٥م» واًمٙمت٤مب اًمديٜمل اعم٘مدس ًمدى اًمسٞمخ هق

ذم  -سمٛمٕمٜمك اعمٕمٚمؿ- «اًمٖمقرو» . وحيتؾ شمّمقر«اًمٖمقرو أرضم٤من ؾمٞمٜمغ» اخل٤مُمس هلؿ يسٛمك

ؿمٞمخ وُمرؿمد ًمٚمقصقل إمم اهلل  ٓسمد ُمـ إرؿم٤مد :ٟم٘مٓم٦م ُمريمزي٦م، أي «همقروٟم٤مٟم٤مك» شمقضمٞمٝم٤مت



َ يدةَ قالع َ شرحَ    575   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ا ذم اًمدي٤مٟم٦م اًمسٞمخٞم٦م. ٤م ضمديدً أدظمؾ يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ ؿمٞمئً  شمٕم٤ممم. وهلؿ قمنمة ظمٚمٗم٤مء،

اعمٜمع  ُمٜمٝم٤م: ، وضع سمٕمض اًم٘مقاٟملم،«اًمٖمقرو همقسمٜمدا ؾمٞمٜمغ»واخلٚمٞمٗم٦م اًمٕم٤مذ وإظمػم هق 

ق اًمٜمس٤مء سمآظمر أؾممئٝمؿ، وإحل٤م -إؾمد - «ؾمٞمٜمغ» وإحل٤مق اًمرضم٤مل واًمٚمحؿ احلالل، ،ُمـ اًمتبغ

 وهل: سمآظمر أؾممئٝمـ، ووضمقب اىمتٜم٤مء مخس٦م أؿمٞم٤مء شمبدأ سم٤مًمٙم٤مف، -إُمػمة- «يمقر»

 واًمٚمحٞم٦م وقمدم طمٚم٘مٝمم. إـم٤مًم٦م ؿمٕمر اًمرأس، وُمٕمٜم٤مه٤م: ،اًمٙمٞمس٤م .1

ويمٚمم أرادوا شمّمٗمٞمػ  ،ُمِمط يستٕمٛمٚمف اًمسٞمخ قمٜمد وىم٧م اًمرضورة اًمٙمٜمٖم٤مه٤م: وهق .2

 اًمِمٕمر.

 وهق ؾمقار ُمـ اًمٗمقٓذ يٚمػ طمقل اعمٕمّمؿ. ،اًمٙم٤مرا .3

وهق أؿمبف سم٤مًمِمقرت  ًمٙم٤مؿم٤م: وشمٕمٜمل ًمبس رسوال ُمتسع يٜمتٝمل إمم اًمريمبتلم،ا .4

 اًمٕمسٙمري.

وًمٞمحٛمل سمف ٟمٗمسف ُمـ  وهق ظمٜمجر ُمـ اًمٗمقٓذ حيٛمٚمف اًمسٞمخل ًمٚمتحكم سمف، اًمٙمػمسم٤من: -5

-127ص  ُمٙم٤معم٦م سملم اعمذاه٥م، ؛141-138ص  اإلؾمالم وأدي٤من اًمٕم٤ممل، ؛66-64ص  )أدي٤من اهلٜمد، أقمدائف.

13 77-2/744عمٞمرسة ذم إدي٤من واعمذاه٥م ا ٦ماعمقؾمققم ؛) 

 ادجوس:  -6 

. اعمجقس سم٢مهللم سمدٓ ُمـ إًمف واطمد ي١مُمـ ،«زرداؿم٧م»و «قمبدة اًمٜم٤مر»يٓمٚمؼ قمغم اعمجقس

 ويٓمٚمؼ قمٚمٞمف ، وأظمر خيٚمؼ اًمنم،«يزدان» يٕمت٘مدون أن أطمد اإلهللم خيٚمؼ اخلػم، ويٓمٚمؼ قمٚمٞمف

 ٓوحيٗمٔمقهن٤م ُمت٘مدة. و ومٞمٕمبدوهن٤م، عمجقؾمٞم٦م،واًمٜم٤مر هل٤م ُمٙم٤مٟم٦م ؾم٤مُمٞم٦م ذم اًمٕم٘مٞمدة ا .«أهرُم٤من»

 ٤م. أيًْم  واًم٘مٛمرَ  ،اًمِمٛمَس  -ويٕمبد اعمجقس سمج٤مٟم٥م اًمٜم٤مرِ  يدقمقهن٤م ختٛمد.

أُمر اعمسٚمٛمقن  ويٕمبد اًمٜم٤مر. وم٢مٟمف ي١مُمـ سم٢مهللم، وهمػم ظم٤مٍف أن هذا اًمديـ سم٤مـمؾ وذك،

ؿمٝمد هذا  دون أن ي٠ميمٚمقا ذسمٞمحتٝمؿ، أو يٜمٙمحقا ٟمس٤مءهؿ. أن يٕم٤مُمٚمقهؿ ُمٕم٤مُمٚم٦م أهؾ اًمٙمت٤مب،

اعمٚمؾ  ؛1/49؛ اًمٗمّمؾ ذم اعمٚمؾ وإهقاء واًمٜمحؾ 1/433ًمٚم٘مرـمبل  ،)أطمٙم٤مم اًم٘مرآن اًمديـ اًمٗمٜم٤مء ُمع اٟمتِم٤مر اإلؾمالم.

  (.166-161ص ُمٙم٤معم٦م سملم اعمذاه٥م ُمـ أُم٤مزم اًمِمٞمخ وزم ظم٤من ُمٔمٗمر، ؛287-257واًمٜمحؾ، ص

 القفود: -7

ويم٤من يٓمٚمؼ  ؿ اًمسموي.واًمتقراة يمت٤مهب يزقمؿ اًمٞمٝمقد أهنؿ أشمب٤مع ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم،



َ يدةَ قالع َ شرحَ    576   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 . «سمٜمق إرسائٞمؾ» قمٚمٞمٝمؿ ذم زُمـ ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم

وأهنؿ أسمٜم٤مء اهلل،  أن اًمٞمٝمقد أطم٥م ظمٚمؼ اهلل إًمٞمف، شمٕمت٘مد اًمٞمٝمقد أؿمٞم٤مء قمجٞمب٦م همريب٦م، ُمٜمٝم٤م:

وومْمؾ . وُمٜمع اًم٘مٓمر وأظمٗمٞم٧م اًمِمٛمس، وًمق مل يٙمـ اًمٞمٝمقد ذم اًمدٟمٞم٤م ًمرومٕم٧م سمريم٤مهت٤م يمٚمٝم٤م،

وحيرم قمغم اًمٞمٝمقدي أن يرومؼ سمٖمػم اًمٞمٝمقد.  بنم قمغم احلٞمقاٟم٤مت.اًمٞمٝمقد قمغم همػمهؿ يمٗمْمؾ اًم

ومٞمجقز هلؿ  وأقمٔمؿ ذٟمقب اًمٞمٝمقد أن حيسـ إمم همػم اًمٞمٝمقد، مل ختٚمؼ اًمدٟمٞم٤م وظمزائٜمٝم٤م إٓ ًمٚمٞمٝمقد،

وشمٕمت٘مد اًمٞمٝمقد أن  ي٘مبؾ اهلل شمٕم٤ممم إٓ قمب٤مدة اًمٞمٝمقد، وٓ آؾمتٞمالء قمٚمٞمٝمؿ يمٞمٗمم أُمٙمٜمٝمؿ.

 ُمٕمّمقُملم؛ سمؾ يرشمٙمبقن اًمٙمب٤مئر.  إٟمبٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم همػم

 ٓقُم٦م قمغم اًمٕم٤ممل يمٚمف سمٕمد جمٞمئف، ووشم٘مقم هلؿ احلٙم واًمدضم٤مل إُم٤مم قم٤مدل ذم قم٘مٞمدهتؿ،

قمٚمٞمٝم٤م  ويتٝمٛمقن ُمريؿَ  حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وٟمبقةِ  ،ي٘مقًمقن سمٜمبقة قمٞمسك قمٚمٞمف اًمسالم

رآن اًمٙمريؿ قم٘م٤مئدهؿ اًم٘م وردَّ  وئمٜمقن أهنؿ ىمتٚمقا قمٞمسك قمٚمٞمف اًمسالم قمغم اًمّمٚمٞم٥م، اًمسالم،

 اًمب٤مـمٚم٦م ذم همػم ُمقضع. 

وهلؿ ُمٕمت٘مدات واهٞم٦م أُمث٤مهل٤م شمِمٙمؾ ضمزًءا  ا قمٚمٞمف اًمسالم اسمـ اهلل،يٕمت٘مد اًمٞمٝمقد أن قمزيرً 

-23)اعمٚمؾ واًمٜمحؾ، صويمٗمرة وُمنميمقن ٕضمؾ قم٘م٤مئدهؿ هذه. وهؿ أهؾ اًمٙمت٤مب، ُمـ ديٜمٝمؿ،

 .(55-1/495واعمذاه٥م  اعمقؾمققم٦م اعمٞمرسة ذم إدي٤من ؛14۰اًمٕم٘مٞمدة احلٜمٗمٞم٦م، ص ؛234

 ًمالؾمتزادة ُمـ شم٤مريخ اًمٞمٝمقد وقم٘م٤مئدهؿ ُمٗمّمٚم٦م يرضمع إمم اًمٙمت٥م اًمت٤مًمٞم٦م:

 ًمٚمديمتقر/أمحد ؿمٚمبل، «اًمٞمٝمقدي٦م» ًمٚمِمٞمخ رمح٧م اهلل اًمٙمػماٟمقي، ويمت٤مب، «إفمٝم٤مراحلؼ»

 «ُمقؾمققم٦م اًمٞمٝمقد واًمٞمٝمقدي٦م»ًمريض اًمديـ ؾمٞمد، ويمت٤مب  «اًمديـ اًمٞمٝمقدي ُمـ اعمٝمد إمم اعم٘مؼم»و
 وهذا اًمٙمت٤مب إظمػم ذم ؾمبع جمٚمدات. . قمبد اًمقه٤مب اعمسػميًمٚمديمتقر/

 الـصارى:  -8

٤م قمغم اًمٙمٗمر وشم٘مقم قم٘م٤مئدهؿ أيًْم  يزقمؿ اًمٜمّم٤مرى أهنؿ أشمب٤مع قمٞمسك قمٚمٞمف اًمسالم،

، -وهق اهلل-وهل أن إًمقهٞم٦م قمب٤مرة قمـ صمالصم٦م أىم٤مٟمٞمؿ: إب واًمنمك، ُمٜمٝم٤م: قم٘مٞمدة اًمتثٚمٞم٨م،

وي٘مقًمقن  .-وهق ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمسالم-ح اًم٘مدس ، ورو-وهققمٞمسك قمٚمٞمف اًمسالم-وآسمـ

ويرون أن آدم قمٚمٞمف اًمسالم عم٤م أيمؾ احلب٦م ُمـ اًمِمجرة اًمتل هنل  سمّمٚم٥م قمٞمسك قمٚمٞمف اًمسالم،

وم٠مضٗمك قمغم يمٚمٛمتف واسمٜمف إززم:  ومرطمؿ اهلل شمٕم٤ممم قمب٤مده، قمٜمٝم٤م اؾمتحؼ هق وذريتف اًمٗمٜم٤مء،

ٝم٤م اًمسالم سمقاؾمٓم٦م ُمـ ضمؼميؾ وأرؾمٚمف إمم ُمريؿ قمٚمٞم اجلسد اًمٔم٤مهري، قمٞمسك قمٚمٞمف اًمسالم،
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يم٤مٟم٧م أم اإلًمف، صمؿ  ريض قمٞمسك قمٚمٞمف اًمسالم  ومٚمم وًمدت ُمريؿ اًمٙمٚمٛم٦م إزًمٞم٦م، قمٚمٞمف اًمسالم.

 ًمذٟمقب آدم قمٚمٞمف اًمسالم.  ًمٞمٙمقن يمٗم٤مرةً  سم٤مًمّمٚم٥م سمدون ذٟم٥م،

ويمٚمٝمؿ يتٗم٘مقن قمغم  اًمٙم٤مصمقًمٞمؽ، واًمؼموشمست٤مٟم٧م، وهمػممه٤م، ًمٚمٜمّم٤مرى ومرق يمثػمة، ُمٜمٝم٤م:

 ٤مؾمٞم٦م، وإن اظمتٚمٗمقا ذم اًمٗمروع. هذه اًمٕم٘م٤مئد إؾم

 وأًمقهٞم٦م اعمسٞمح، ويمٗمرة وُمنميمقن ٓقمت٘م٤مدهؿ اًمتثٚمٞم٨م، واًمٜمّم٤مرى ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب،

اًمٗمّمؾ ذم اعمٚمؾ وإهقاء واًمٜمحؾ  ؛247-244)اعمٚمؾ واًمٜمحؾ، صو إٟمٙم٤مر رؾم٤مًم٦م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

 (142-141اًمٕم٘مٞمدة احلٜمٗمٞم٦م، ص ؛25اعمسٞمحٞم٦م، صإقمالم اًمٗمئ٤مم سمٛمح٤مؾمـ اإلؾمالم وشمٜمبٞمف اًمؼمي٦م قمٚمی ُمٓم٤مقمـ  ؛1/247

ًمالؾمتزادة ُمـ جمٛمؾ إومٙم٤مر واًمٜمٔمري٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م ذم اًمٜمٍماٟمٞم٦م وشم٤مرخيٝم٤م راضمع: ُم٤م 

 وشمٜمبٞمف ،إقمالم اًمٗمئ٤مم سمٛمح٤مؾمـ اإلؾمالم» اًمٜمٍماٟمٞم٦م؟ ًمٚمٛمٗمتل حمٛمد شم٘مل طمٗمٔمف اهلل. ويرضمع إمم

 ًمٙم٤مشم٥م هذه اًمسٓمقر.  ،م واًمٜمٍماٟمٞم٦مًمٚمدراؾم٦م اعم٘م٤مرٟم٦م سملم اإلؾمال «اًمؼمي٦م قمغم ُمٓم٤مقمـ اعمسٞمحٞم٦م

 الشقعة:  -9

ريض اهلل  ٤مويم٤من يٓمٚمؼ قمغم ُمـ يٗمْمؾ قمٚمٞم   مل شمقضمد اًمِمٞمٕمٞم٦م ىمبؾ قمٝمد قمكم ريض اهلل قمٜمف،

ويٓمٚمؼ قمغم  .«اًمِمٞمٕم٦م» ذم اًم٘مت٤مل ريض اهلل قمٜمف، أو يم٤من ُمع قمكم قمغم قمثمن ريض اهلل قمٜمف قمٜمف

 «اًمت٤مريخ اًمٙمبػم»ىم٤مل أسمقظمٞمثٛم٦م ذم  .«اًمٕمثمين» ُمـ يٗمْمؾ قمثمن قمغم قمكم ريض اهلل قمٜمٝمم
ويم٤من ؿمٝمد صٗملم –( ـه1:م( ذم أيب اًمٓمٗمٞمؾ قم٤مُمر سمـ واصمٚم٦م ريض اهلل قمٜمف)1/584)

وىم٤مل ذم أيب اًمٕمب٤مس إقمٛمك اًمس٤مي٥م سمـ  .«يم٤من ؿمٞمٕمٞم٤م» :-وهمػمه٤م ُمع قمكم ريض اهلل قمٜمف

 . «يم٤من قمثمٟمٞم٤م» :-ويم٤من يٛمٞمؾ إمم سمٜمل أُمٞم٦م، وُمـ اًمٕمدول اًمث٘م٤مت -ومروخ
يٗمْمٚمقن اًمِمٞمخلم قمغم قمكم ريض اهلل  -ذم ُمبدإ قمٝمد قمكم ريض اهلل قمٜمف–ٟم٧م اًمِمٞمٕم٦م يم٤م

ىم٤مل أسمق إؾمح٤مق  وسمدؤوا يٜمت٘مّمقن ُمـ اًمِمٞمخلم ذم آظمر قمٝمد قمكم ريض اهلل قمٜمف. ٤م،قمٜمف اشمٗم٤مىمً 

 38وروى قمـ  ؿمٞمخ اًمٙمقوم٦م ذم قمٝمده، وممـ ًم٘مل قمٚمٞم٤م ريض اهلل قمٜمف،- (ـه127:ماًمسبٞمٕمل)
 ،وًمٞمس أطمد يِمؽ ذم ومْمؾ أيب سمٙمر وقمٛمر وشم٘مديٛمٝمم ظمرضم٧م ُمـ اًمٙمقوم٦م» :-صح٤مسمٞم٤م

)اعمٜمت٘مك ُمـ ُمٜمٝم٤مج آقمتدال، .شوٓ واهلل ُم٤م أدري ُم٤م ي٘مقًمقن ،وىمدُم٧م أن وهؿ ي٘مقًمقن وي٘مقًمقن

38)ص

 :-وهق ذم قمداد صٚمح٤مء اًمٙمقوم٦م وقمٚممئف-هـ( 141:م) اًمٚمٞم٨م سمـ أيب ؾمٚمٞمؿىم٤مل و

(38)اعمٜمت٘مك ُمـ ُمٜمٝم٤مج آقمتدال، ص .شاأطمدً  أدريم٧م اًمِمٞمٕم٦م إومم وُم٤م يٗمْمٚمقن قمغم أيب سمٙمر وقمٛمر»
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وسمدؤوا يٜم٤مًمقن ُمـ  سم٤مًمِمٞمٕمٞم٦م، –ٓذ اعمّم٤مسمقن سم٤مًمسب٤مئٞم٦م سمٕمد ُم٘متؾ قمثمن ريض اهلل قمٜمف 

 ومٜمِم٠مت صمالصم٦م أطمزاب ُمٜمسقسم٦م إمم اًمِمٞمٕمٞم٦م:  اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ أمجٕملم.

قمكم ذم اجلٛمؾ  ٤م ريض اهلل قمٜمف قمغم قمثمن ريض اهلل قمٜمف، أو يم٤من ُمعُمـ يٗمْمؾ قمٚمٞم   -1

 . «ؿمٞمٕم٦م» يسٛمٞمٝمؿ اعمت٘مدُمقن وصٗملم.
أو يٓمٕمـ ذم اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ ظم٤مًمٗمقا  ٤م ريض اهلل قمٜمف قمغم اًمِمٞمخلم،ُمـ يٗمْمؾ قمٚمٞم   -2

 «اًمرواومض» ويٓمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ ،«همالة اًمِمٞمٕم٦م» ويسٛمٞمٝمؿ اعمت٘مدُمقن ٤م ريض اهلل قمٜمف ومٞمم يبدو،قمٚمٞم  
 ٤م. أيًْم 

ر اًمّمح٤مسم٦م إٓ -3 ويسٛمٞمٝمؿ  ويتؼمؤون ُمـ اًمِمٞمخلم، ْمٝمؿ،٤م وسمٕمقمٚمٞم   ُمـ يم٤من يٙمٗمِّ

 . «همالة اًمرواومض» اعمت٘مدُمقن
 . «ذم اًمرومض ؿمدة اًمٖمٚمق» اًمرضمٕم٦م أـمٚم٘مقا قمٚمٞمف -سمج٤مٟم٥م ذًمؽ–وم٢من يم٤من يٕمت٘مد 

وشم٘مديٛمف قمغم  واًمتِمٞمع حمب٦م قمكمي » وم٘م٤مل: ومرق احل٤مومظ اسمـ طمجر سملم اًمتِمٞمع واًمرومض،

، ويٓمٚمؼ قمٚمٞمف راوميض، وإٓ اًمّمح٤مسم٦م، ومٛمـ ىمدُمف قمغم أيب سمٙمر وقمٛمر ومٝمق هم٤مل ذم شمِمٞمٕمف

ومِمٞمٕمل، وم٢من اٟمْم٤مف إمم ذًمؽ اًمس٥ّم أو اًمتٍميح سم٤مًمبٖمض ومٖم٤مل ذم اًمرومض، وإن اقمت٘مد 

 (1/459)ومتح اًمب٤مري .شاًمرضمٕم٦م إمم اًمدٟمٞم٤م وم٠مؿمد ذم اًمٖمٚمق

وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ُمقضع آظمر وهق يٗمرق سملم إـمالق اعمت٘مدُملم واعمت٠مظمريـ 

ت٘مدُملم هق اقمت٘م٤مد شمٗمْمٞمؾ قمكم قمغم قمثمن وأن قمٚمٞم ٤م وم٤مًمتِمٞمع ذم قمرف اعم» اًمتِمٞمع واًمرومض:

يم٤من ُمّمٞمًب٤م ذم طمروسمف وأن خم٤مًمٗمف خمٓمئ ُمع شم٘مديؿ اًمِمٞمخلم وشمٗمْمٞمٚمٝمم، ورسمم اقمت٘مد سمٕمْمٝمؿ 

٤م أومْمؾ اخلٚمؼ سمٕمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ، وإذا يم٤من ُمٕمت٘مد ذًمؽ ورقًم٤م أن قمٚمٞم  

، ٓ ؾمٞمم إن يم٤من همػم داقمٞم٦م، وأُم٤م اًمتِمٞمع ذم قمرف ديٜم٤ًم ص٤مدىًم٤م جمتٝمًدا ومال شمرد روايتف هبذا

 (1/94)هتذي٥م اًمتٝمذي٥م .شاعمت٠مظمريـ ومٝمق اًمرومض اعمحض ومال شم٘مبؾ رواي٦م اًمراوميض اًمٖم٤مزم وٓ يمراُم٦م

اًمبدقم٦م قمغم رضسملم: ومبدقم٦م صٖمرى يمٖمٚمق اًمتِمٞمع، أو يم٤مًمتِمٞمع » ىم٤مل اإلُم٤مم اًمذهبل:و

ؿ ُمع اًمديـ واًمقرع واًمّمدق. ومٚمق رد سمال همٚمق وٓ حترف، ومٝمذا يمثػم ذم اًمت٤مسمٕملم وشم٤مسمٕمٞمٝم

طمدي٨م ه١مٓء ًمذه٥م مجٚم٦م ُمـ أصم٤مر اًمٜمبقي٦م، وهذه ُمٗمسدة سمٞمٜم٦م. صمؿ سمدقم٦م يمؼمى، يم٤مًمرومض 

واًمٖمٚمق ومٞمف، واحلط قمغم أيب سمٙمر وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمم، واًمدقم٤مء إمم ذًمؽ، ومٝمذا اًمٜمقع  ،اًمٙم٤مُمؾ

٤م؛ ٤م وٓ ُم٠مُمقٟمً  ص٤مدىمً رضماًل  ٓ حيت٩م هبؿ وٓ يمراُم٦م. وأيًْم٤م ومم أؾمتحرض أن ذم هذا اًمرضب
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سمؾ اًمٙمذب ؿمٕم٤مرهؿ، واًمت٘مٞم٦م واًمٜمٗم٤مق دصم٤مرهؿ، ومٙمٞمػ ي٘مبؾ ٟم٘مؾ ُمـ هذا طم٤مًمف! طم٤مؿم٤م ويمال. 

 ،وُمٕم٤موي٦م ،وـمٚمح٦م ،واًمزسمػم ،وم٤مًمِمٞمٕمل اًمٖم٤مزم ذم زُم٤من اًمسٚمػ وقمرومٝمؿ هق ُمـ شمٙمٚمؿ ذم قمثمن

رومٜم٤م هق اًمذي وـم٤مئٗم٦م ممـ طم٤مرب قمٚمٞم٤م ريض اهلل قمٜمف، وشمٕمرض ًمسبٝمؿ. واًمٖم٤مزم ذم زُم٤مٟمٜم٤م وقم

 (6-1/5)ُمٞمزان آقمتدال .ش٤م، ومٝمذا ض٤مل ُمٕمثريٙمٗمر ه١مٓء اًمس٤مدة، ويتؼمأ ُمـ اًمِمٞمخلم أيًْم 

 (،هـ748: ميتبلم اًمٗمرق سملم اًمِمٞمٕم٦م اعمت٘مدُملم واًمِمٞمٕم٦م اعمت٠مظمريـ سمٜمص اإلُم٤مم اًمذهبل)

سمؾ اًمٙمذب  ص٤مدق أُملم؛ راوميض -اًم٘مرن اًمث٤مُمـ اهلجري-قمٍمٟم٤م ًمٞمس ذم ىم٤مل اإلُم٤مم اًمذهبل:

 واًمت٘مٞم٦م واًمٜمٗم٤مق دصم٤مرهؿ.  ٤مرهؿ،ؿمٕم

 ق أؾم٤مؾمٞم٦م ذم قمٍمٟم٤م هذا:رَ ًمٚمِمٞمٕم٦م صمالث ومِ 

  اًمزيدي٦م. -3  اإلؾممقمٞمٚمٞم٦م، -2  آصمٜم٤م قمنمي٦م، -1

ٞمٕم٦م هؿ اإلُم٤مُمٞم٦م اإلصمٜم٤م واعمقضمقد اًمٞمقم ُمـ اًمٗمرق اًمِم» ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٕم٤مُمكم اًمِمٞمٕمل:

ًمٚمسٞمد  ،٤مرقمٝمؿ اًمت٤مرخيلساًمِمٞمٕم٦م ذم ُم) ش.، واإلؾممقمٞمٚمٞم٦م )اًمبٝمرة( وهؿ إيمثر قمدًدا، واًمزيدي٦م ،قمنمي٦م

 م( 1952حمسـ إُملم اًمٕم٤مُمكم)م:

1-  :االثـا عرشية 

ىم٤مل أُمػم قمكم اًمِمٞمٕمل  هذه. «آصمٜم٤م قمنمي٦م» إذا أـمٚمؼ اًمِمٞمٕم٦م ذم اًمٕمٍم احل٤مرض أريد سمف

وىم٤مل  ،(2/92).شأصبح٧م آصمٜم٤م قمنمي٦م ُمرادوم٦م ًمٚمِمٞمٕم٦م» :«روح اإلؾمالم» ذم هـ(1347:م)

خيتص اؾمؿ اًمِمٞمٕم٦م اًمٞمقم قمغم إـمالىمف » هـ(:1373:ملم آل يم٤مؿمػ همٓم٤م)اًمِمٞمخ  حمٛمد احلس

واعمراد سم٤مإلُم٤مُمٞم٦م آصمٜم٤م قمنمي٦م، يمم أوضحف اًمِمٞمخ همٓم٤م  ،(227ص )أصؾ اًمِمٞمٕم٦م وأصقهل٤م، ش.سم٤مإلُم٤مُمٞم٦م

  ٓطم٘م٤م.

 «اًمرواومض» ويٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م ،٦مٓقمت٘م٤مده٤م اإلُم٤مُم «اإلُم٤مُمٞم٦م»يٓمٚمؼ قمغم آصمٜمل قمنمي٦م 
ذح » ذم هـ(،84:م) احلسلم، يمم ي٘مقل اًمٕم٤ممل اًمزيدي أمحد اعمرشم٣م خلذٓهن٤م زيد سمـ قمكم سمـ

عم٤م ىم٤مًمقا ًمف: ُم٤م شم٘مقل ذم اًمرضمٚملم اًمٔم٤معملم؟ ىم٤مل: ُمـ مه٤م؟ ىم٤مًمقا: أسمق سمٙمر وقمٛمر، »: «إزه٤مر

أو ؾُمّٛمقا رواومض  .شىم٤مل: ٓ أىمقل ومٞمٝمم إٓ ظمػما، وم٘م٤مًمقا: رومْمٜم٤م ص٤مطمبٜم٤م ومسٛمقا راومْمف ًمذًمؽ

إٟمم ؾمٛمقا » ىم٤مل اإلُم٤مم أسمق احلسـ إؿمٕمري: .سمٙمر وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝممإلٟمٙم٤مرهؿ ظمالوم٦م أيب 

 (1/33)ُم٘م٤مٓت اإلؾمالُمٞملم  .شراومْم٦م ًمرومْمٝمؿ إُم٤مُم٦م أيب سمٙمر وقمٛمر

يمم سمدأ اًمتِمٞمع سمٕمد ُم٘متؾ قمثمن ريض اهلل قمٜمف يمذًمؽ سمدأ اًمرومض سمٕمد ُم٘متٚمف ريض اهلل 
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. شظمتالف واسمتداء أُمر اًمرواومضوسمٛمقشمف )أي: قمثمن( طمّمؾ آ» ىم٤مل اسمـ طمزم رمحف اهلل: قمٜمف.

 .(2/67 )اًمٗمّمؾ ذم  اعمٚمؾ وإهقاء واًمٜمحؾ

اًمذي شمٔم٤مهر سم٤مإلؾمالم قمغم قمٝمد قمثمن ريض اهلل قمٜمف،  س اًمرومض قمبد اهلل سمـ ؾمب٤م،ُم١مؾمِّ 

َـّ طمريمتف ذم أواظمر قمٝمد قمثمن ريض اهلل قمٜمف،  و أراد اًمٗمتٜم٦م ذم اإلؾمالم وزقمزقم٦م ىمقاقمده. وؿم

ومقضمد  شمقضمف إمم ُمٍم، ومٚمم أظمرضمف أهؾ اًمٙمقوم٦م، قوم٦م ًمٜمنم ومتٜمتف،ودظمؾ احلج٤مز واًمبٍمة واًمٙم

ت ذم قمٝمد قمثمن ريض اهلل قمٜمف،  اجلق ظم٤مًمٞم٤م ًمٜمِم٤مـم٤مشمف. وهق اًمذي شمقمم يمؼم اًمٗمتـ اًمتل ٟمِم٠م

  ومتخض ُمـ رطمؿ قم٘م٤مئده وأومٙم٤مره اًمرومُض. وًمغ ذم ىمتؾ قمثمن ريض اهلل قمٜمف،و

صمؿ اظمتٚمٗمقا ذم اإلُم٤مُم٦م اظمتالوًم٤م » :«اخلٓمط» ىم٤مل اعم٘مريزي ذم وًمٚمرواومض ومرق ُمتٕمددة،

)يمت٤مب اعمقاقمظ وآقمتب٤مر سمذيمر  ش.يمثػًما طمتك سمٚمٖم٧م ومرىمٝمؿ صمالصم٦م ُمئ٦م ومرىم٦م، واعمِمٝمقر ُمٜمٝم٤م قمنمون ومرىم٦م

 (2/351اخلٓمط وأصم٤مر 

ذم  -أطمد يمب٤مر قمٚممء اًمِمٞمٕم٦م ذم اعم٤ميض اًم٘مري٥م -ىم٤مل اًمٕمالُم٦م ؾمٞمد ُمرشم٣م اًمٕمسٙمريو

ىم٤مل ؾمٕمد سمـ قمبد اهلل إؿمٕمري اًم٘مٛمل اعمتقرم » :«ىقمبد اهلل سمـ ؾمب٤م وأؾم٤مـمػم أظمر» يمت٤مسمف

(31 ذم يمت٤مسمف:  ه )«يم٤من أول ُمـ أفمٝمر اًمٓمٕمـ »... قمـ قمبد اهلل سمـ ؾمب٠م:  «اعم٘م٤مٓت واًمٗمرق

٤م قمٚمٞمف اًمسالم أُمره سمذًمؽ، وشمؼمأ ُمٜمٝمؿ، وادقمك أن قمٚمٞم   ،قمغم أيب سمٙمر وقمٛمر وقمثمن واًمّمح٤مسم٦م

٠مًمف قمـ ذًمؽ وم٠مىمر سمف، وم٠مُمر سم٘متٚمف، ومّم٤مح اًمٜم٤مس وأن اًمت٘مٞم٦م ٓ دمقز وٓ حتؾ، وم٠مظمذه قمكم ومس

 ،إًمٞمف ُمـ يمؾ ٟم٤مطمٞم٦م: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم! أشم٘متؾ رضمال يدقمق إمم طمبٙمؿ أهؾ اًمبٞم٧م وإمم وٓيتؽ

واًمؼماءة ُمـ أقمدائؽ؟! ومسػمه قمكم  إمم اعمدائـ. وطمٙمك مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ أن قمبد اهلل سمـ 

قل وهق قمغم هيقديتف ذم يقؿمع سمـ ٟمقن ويص ٤م، ويم٤من ي٘م٤م وم٠مؾمٚمؿ ووامم قمٚمٞم  ؾمب٠م يم٤من هيقدي  

ُمقؾمك سمٕمد ُمقؾمك. وعم٤م سمٚمغ اسمـ ؾمب٠م وأصح٤مسمف ٟمٕمل قمكم وهق سم٤معمدائـ ىم٤مًمقا ًمٚمذي ٟمٕم٤مه: يمذسم٧م 

ي٤م قمدو اهلل! ًمق ضمئتٜم٤م واهلل سمدُم٤مهمف ذم سة وم٠مىمٛم٧م قمغم ىمتٚمف ؾمبٕملم قمدٓ ُم٤م صدىمٜم٤مك، وًمٕمٚمٛمٜم٤م 

سمـ ؾمب٤م  قمبد اهلل).شسمٕمّم٤مه ويٛمٚمؽ إرض أٟمف مل يٛم٧م ومل ي٘متؾ، وأٟمف ٓ يٛمقت طمتك يسقق اًمٕمرب

 (2/254 وأؾم٤مـمػم أظمری

رضم٤مل » ٤م ذمهـ( أيًْم 35:م) حمٛمد سمـ قمٛمر اًمٙمٌم قمٜمدهؿ وؾم٤مق اًمٕم٤ممل اًمِمٞمٕمل اًمث٘م٦م

وهمػممه٤م ُمـ اعمّمٜمٗملم  ،واًمٜمقسمختل ،وذيمر اًم٘مٛمل هذه اًمرواي٤مت قمـ قمبد اهلل سمـ ؾمب٤م. «اًمٙمٌم

وسطمقا سم٠من أول ُمـ ىم٤مل سمقضمقب  .و ُمٗمّماًل ا أاسمـ ؾمب٤م خمتًٍم  -قمالوة قمغم اًمٙمٌم–اًمِمٞمٕم٦م 

وسم٤مًمٓمٕمـ ذم اًمّمح٤مسم٦م وظم٤مص٦م أيب سمٙمر وقمٛمر وقمثمن ريض اهلل  إُم٤مُم٦م قمكم ريض اهلل قمٜمف،
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وهذا هق أؾم٤مس اًمرومض ُمٜمذ قمٝمد اسمـ  وشمٙمٗمػمهؿ هق قمبد اهلل سمـ ؾمب٤م. ،وسم٤مًمتؼمئ ُمٜمٝمؿ قمٜمٝمؿ،

 ،واًمرضمٕم٦م ،ُم٤مُم٦موذيمرت يمت٥م اًمِمٞمٕم٦م اعمٕمتؼمة قم٘مٞمدهتؿ هذه ذم اإل ؾمب٤م ًمٞمقُمٜم٤م هذا.

 واًمّمح٤مسم٦م. 

 -اًمّمح٤مح إرسمٕم٦م قمٜمدهؿُمـ وهق -«ُمـ ٓ حيرضه اًمٗم٘مٞمف» ىم٤مل اسمـ سم٤مسمقيف اًم٘مٛمل ذم

 (3/291)ش.ًمٞمس ُمٜم٤م ُمـ مل ي١مُمـ سمٙمّرشمٜم٤م» ذم اًمرضمٕم٦م:

وهق ُمـ  -«أصقل اًمٙم٤مذم» وأُم٤م وايمتٗمك اسمـ ؾمب٤م سم٤مًم٘مقل سم٢مُم٤مُم٦م قمكم ريض اهلل قمٜمف،

 ُم٤مُم٦م اصمٜمل قمنم إُم٤مُم٤م ُم٤م قمدا قمكم ريض اهلل قمٜمف. وم٘مد سح سم٢م ،-اًمّمح٤مح إرسمٕم٦م قمٜمدهؿ

قمـ أيب ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمسالم ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف: إين واصمٜمل قمنم ُمـ 

وضمب٤مهل٤م، سمٜم٤م أوشَمد اهلل إرَض أن شمسٞمخ  ،يٕمٜمل أوشم٤مده٤م ،إرض وًمدي وأٟم٧م ي٤م قمكم زر  

 )أصقل اًمٙم٤مذمش.٠مهٚمٝم٤م ومل يٜمٔمرواسم٠مهٚمٝم٤م، وم٢مذا ذه٥م آصمٜم٤م قمنم ُمـ وًمدي ؾم٤مظم٧م إرض سم

1/534) 

صمالصم٦م قمنم  -سمٛمـ ومٞمٝمؿ قمكم ريض اهلل قمٜمف–سم٤مًمٜمٔمر إمم اًمرواي٦م اعمذيمقرة يبٚمغ قمدد إئٛم٦م 

 .شوأٟم٧م ي٤م قمكم ،إين وأطمد قمنم ُمـ وًمدي» ( إمم:1/291) «اًمٖمٞمب٦م» ومٕمدًمف اًمٓمقد ذم ٤م،إُم٤مُمً 

وزيـ  لم ريض اهلل قمٜمٝمؿ،واحلس ،واحلسـ قمكم، وأئٛم٦م آصمٜمل قمنمي٦م آصمٜم٤م قمنم، هؿ:

وضمٕمٗمر اًمّم٤مدق، وُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ، وقمكم اًمرض٤م، وحمٛمد اًمت٘مل،  اًمٕم٤مسمديـ، وحمٛمد اًمب٤مىمر،

 حمٛمد سمـ احلسـ اإلُم٤مم اعمٝمدي اإلُم٤مم اًمٖم٤مئ٥م.  واسمٜمف: وحمٛمد اًمٜم٘مل، واحلسـ اًمٕمسٙمري،

 ىم٤مل اًمسٞمد أسمق احلسـ اًمٕم٤مُمكم ذم يمت٤مسمف وه١مٓء إئٛم٦م ُمٕمّمقُمقن قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م،

ُمذه٥م أصح٤مسمٜم٤م اإلُم٤مُمٞم٦م، وهق أٟمف ٓ يّمدر قمٜمٝمؿ اًمذٟم٥م ٓ صٖمػمة، وٓ يمبػمة، » :«ٛم٦ماًمٕمّم»

ذم اًمت٠مويؾ، وٓ ًمإلؾمٝم٤مء ُمـ اهلل ؾمبح٤مٟمف، ومل خي٤مًمػ ومٞمف إٓ  ٠مٍ وٓ قمٛمًدا، وٓ ٟمسٞم٤مًٟم٤م، وٓ خلٓم

اًمّمدوق وؿمٞمخف حمٛمد سمـ احلسـ سمـ اًمقًمٞمد رمحٝمم اهلل، وم٢مهنم ضمقزا اإلؾمٝم٤مء ٓ اًمسٝمق اًمذي 

 (6)اًمٕمّمٛم٦م، ص .شن ُمـ اًمِمٞمٓم٤منيٙمق

قمـ أيب  ،طمٜم٤من قمـ أسمٞمف» ذم اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ أمجٕملم: «اًمٙم٤مذم» وىم٤مل اًمٙمٚمٞمٜمل ذم

ضمٕمٗمر )قمٚمٞمف اًمسالم( ىم٤مل: يم٤من اًمٜم٤مس أهؾ ردة سمٕمد اًمٜمبل )صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف( إٓ صمالصم٦م، 

 ش. ن اًمٗم٤مردوم٘مٚم٧م: وُمـ اًمثالصم٦م؟ وم٘م٤مل: اعم٘مداد سمـ إؾمقد وأسمق ذر اًمٖمٗم٤مري وؾمٚمم

 اًمّمح٤مسم٦م يمٚمٝمؿ إٓ صمالصم٦م.  -اًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل–قمغم وومؼ هذه اًمرواي٦م ارشمد 
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 ذم يمت٤مسمف -قم٤ممل اًمِمٞمٕم٦م ذم اًمٕمٍم احل٤مرض-وىم٤مل آي٦م اهلل اًمٕمٔمٛمك طمسلم وطمٞمد اخلراؾم٤مين

دمقيز اًمِمٞمٕم٦م ًمٕمـ اًمِمٞمخلم أيب سمٙمر وقمٛمر وأشمب٤مقمٝمم، وم٢مٟمم » :«اإلؾمالم قمغم ضقء اًمِمٞمٕم٦م»

ؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واىمتٗم٤مء ٕصمره. وم٢مهنؿ وٓ ؿمؽ ىمد أصبحقا ومٕمٚمقا ذًمؽ أؾمقة ًمر

ش. ُمٓمروديـ ُمـ طمرضة اًمٜمبل وُمٚمٕمقٟملم ُمـ اهلل شمٕم٤ممم سمقاؾمٓم٦م ؾمٗمػمه صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 ُمع اهل٤مُمش( 88)اإلؾمالم قمغم ضقء اًمتِمٞمع، ص

 . أوضح اًمٜمص اًمس٤مسمؼ أن اًمِمٞمٕم٦م ذم اًمٕمٍم احل٤مرض يتبٜمقن أومٙم٤مر قمبد اهلل سمـ ؾمب٤م

وأن قمٚمٞم٤م ريض اهلل  وشمٕمت٘مد آصمٜم٤م قمنمي٦م أن اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ظم٤مشمؿ اًمٜمبٞملم.

وشمٚمٕمـ  أيب سمٙمر وقمٛمر وقمثمن ريض اهلل قمٜمٝمؿ، قمٜمف اإلُم٤مم إول. وشمتؼمأ ُمـ اخلٚمٗم٤مء اًمثالصم٦م:

وُمـ مل ي٠مظمذ  ا ٓ يتجزؤ ُمـ ديٜمٝم٤م،ضمزءً  -اًمٙمذب :أي ،وشمٕمد اًمت٘مٞم٦م ا ُمـ اًمّمح٤مسم٦م،يمثػمً 

 وشمٕمتؼم اعمتٕم٦م أطمسـ اًمٕمب٤مدات، وأومْمؾ احلسٜم٤مت. ٦م ظمرج قمٜمدهؿ ُمـ آصمٜمل قمنمي٦م.سم٤مًمت٘مٞم

 «هم٤مر رس ُمـ رآه» اًمذي اظمتٗمك ذم وشمٕمت٘مد أن اإلُم٤مم اعمٝمدي هق اسمـ احلسـ اًمٕمسٙمري،
ذم قمراق  «ؾم٤مُمراء»وُمديٜم٦م  ٤م ىمرب اًمس٤مقم٦م،وخيرج ُمٜمف ُمٝمدي   وهق اسمـ أرسمع أو صممين ؾمٜمقات.

 . «هرس ُمـ رآ»اًمٞمقم حمروم٦م ُمـ 
وخمؽمع هذه إؾمٓمقرة  يمم ؿمٝمد سمف أظمقه ضمٕمٗمر. واحلؼ أن احلسـ اًمٕمسٙمري مل يٕم٘م٥م،

 اًمذي أؾمس اًمٗمرىم٦م اًمٜمّمػمي٦م.  هق حمٛمد سمـ ٟمّمػم،

وهلؿ  شمذيمر يمت٥م اًمِمٞمٕم٦م ُمـ قم٘م٤مئدهؿ أن إئٛم٦م قمٜمدهؿ يٕمٚمٛمقن ُم٤م يم٤من وُم٤م ؾمٞمٙمقن،

هلؿ ؾمٚمٓم٦م قمغم يمؾ  ـ اًمٗمخذ،. ويقًَمدون ُمٞمٜمقن همٞمب٦مً وُيٕمِ  أن حيرُمقا احلالل، وحيٚمقا احلرام.

وإن أىم٤مُمقا ؾمقق  ُمـ أصح٤مب اجلٜم٦مهؿ و وهؿ ُمٕمّمقُمقن وقمٚممء اًمٖمٞم٥م، ذرة ُمـ اًمٙمقن،

ا وهؿ أومْمؾ ُمـ إٟمبٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم ويٕمدًمقن حمٛمدً  ،اًمٔمٚمؿ وآضٓمٝم٤مد واًمٗمسؼ واًمٗمجقر

ُمـ  وخيرج ي٘مرؤون اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ واًمزسمقر ذم ًمٖم٤مهت٤م إصٚمٞم٦م، صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

 (56-1/51اعمقؾمققم٦م اعمٞمرسة ذم إدي٤من واعمذاه٥م . 176-171)اعمٚمؾ واًمٜمحؾ، ص سمرازهؿ رائح٦م اعمسؽ.

قمٚمؼ اًمِمٞمخ ُمٜمٔمقر اًمٜمٕممين، وىمبٚمف إُم٤مم أهؾ اًمسٜم٦م اًمِمٞمخ قمبد اًمِمٙمقر اًمٚمٙمٜمقي قمغم 

وذم هذه اًمرؾم٤مًم٦م شمقىمٞمٕم٤مت يمثػم ُمـ أهؾ  اًمٕم٘م٤مئد اًمتل شمذيمره٤م يمت٥م اًمِمٞمٕم٦م شمٕمٚمٞم٘م٤مت يمثػمة.

 ٚمؿ. اًمٕم

ًمالؾمتزادة ُمٜمف ُيرضمع . ٤م ذم اًمرد قمغم اًمرواومضأًمػ يمثػم ُمـ اعمت٘مدُملم واعمت٠مظمريـ يمتبً 

 إًمٞمٝم٤م. 
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اًمرواومض  قم٘م٤مئدَ  ِمٝمٞمد رمحف اهلل ذم اعم٤ميض اًم٘مري٥ِم مجع اًمِمٞمخ ضٞم٤مء اًمرمحـ اًمٗم٤مروىمل اًم

اًمقصمٞم٘م٦م » ؾممه ُمع صقرة ُمـ اًمٜمّمقص واًمّمٗمح٤مت، اًمب٤مـمٚم٦م ذم ضقء يمتبٝمؿ اعمٕمتؼمة،

 واإلٟمجٚمٞمزي٦م.  ،وـمبع اًمٙمت٤مب ذم إردي٦م .«اًمت٤مرخيٞم٦م

يمم مجع اًمٕمالُم٦م قمكم ؿمػم احلٞمدري اًمِمٝمٞمد رمحف اهلل ومت٤موى أهؾ اًمٕمٚمؿ وٟمّمقصٝمؿ ُمع 

 ذم هذا اعمقضقع.  صقرة اًمّمٗمح٤مت

، واًمرد قمغم قم٘م٤مئده٤م أًمػ اًمٕمٚممء اًمٙمت٥َم واًمرؾم٤مئؾ ذم شم٤مريخ اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمي٦م،

أصقل ُمذه٥م »و ًمٚمِم٤مه قمبد اًمٕمزيز رمحف اهلل، «قمنمي٦م اًمتحٗم٦م آصمٜم٤م» جيدر ُمٓم٤مًمٕم٦م يمت٤مبو

٤م ذم هذا ًمٚمديمتقر/ٟم٤مس سمـ قمبد اهلل سمـ قمكم اًم٘مٗم٤مري أيًْم  «اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م آصمٜمل قمنمي٦م

اًمِمٞمٕم٦م ُمرشمب٦م  ؾم٤مق اًمديمتقر/ ٟم٤مس قم٘م٤مئدَ  ( صٗمح٦م،138واًمٙمت٤مب إظمػم ي٘مع ذم ) اًمّمدد.

وىم٤مم سم٤مًمؽمضمٞمح و اجلٛمع  ٦م واحلديث٦م اعمٕمتؼمة.وُمدًمٚم٦م ذم ضقء أىمقاهلؿ اًمقاردة ذم يمتبٝمؿ اًم٘مديٛم

 وأيمد أصؾ اًمٕم٘مٞمدة ذم ضقء أدًم٦م خمتٚمٗم٦م.  سملم أىمقاهلؿ اعمختٚمٗم٦م ذم اًمت٘مٞم٦م.
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اًمٜمّمػمي٦م ومرىم٦م » :-ُمـ قمٚممء اعم٤ميض اًم٘مري٥م- هـ(1435:مىم٤مل حمٛمد رواس ىمٚمٕمجل)

،  ، وإٟمٙم٤مر اًمٞمقم أظمر ٕرواح، وسمتٜم٤مؾمخ ا ُمـ همالة اًمِمٞمٕم٦م ي٘مقًمقن سم٠مًمقهٞم٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

ويٕمرومقن اًمٞمقم سم٤مؾمؿ اًمٕمٚمقيلم، وهق آؾمؿ اًمذي أـمٚم٘مقه٤م قمغم أٟمٗمسٝمؿ أسم٤من احلٙمؿ 

 (48)ُمٕمجؿ ًمٖم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء، صش.اًمٗمرٟمز

وشمّم٥م اًمقيالت قمغم اًمسٜم٦م سم٤مًمتٙم٤مشمػ ُمع اًمرواومض  حتٙمؿ اًمِم٤مم ُمٜمذ أُمد سمٕمٞمد،

 وم٢ممم اهلل اعمِمتٙمك. واًم٘مقى اًمب٤مـمٚم٦م ذم هذه إي٤مم،

 اإلسامعقؾقة:  -12

 ،واًمسٕمقدي٦م واًمٞمٛمـ، ،واًمِم٤مم يسٙمـ أشمب٤مقمٝم٤م ذم اهلٜمد، اإلؾممقمٞمٚمٞم٦م ُمـ ومرق اًمِمٞمٕم٦م،

 يمم أن هلؿ شمقاضمدا ذم أورسم٤م وأُمريٙم٤م اًمِممًمٞم٦م ذم اًمٕمٍم احل٤مرض.  ؿممل إومري٘مٞم٤م.و

شمتٗمؼ اإلؾممقمٞمٚمٞم٦م وهمػمهؿ ُمـ اًمِمٞمٕم٦م قمغم إئٛم٦م إمم اإلُم٤مم اًمس٤مدس: ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق 

 ؛ومت٘مقل اًمِمٞمٕم٦م: اؾمتخٚمػ ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق اسمٜمف إؾممقمٞمؾ ٦م، صمؿ اظمتٚمٗمقا ومٞمم سمٞمٜمٝمؿ،ذم اًمبداي

صمؿ اؾمتخٚمػ ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق سمٕمد ، هـ، وضمٕمٗمر قمغم ىمٞمد احلٞم٤مة133وًمٙمـ شمقذم إؾممقمٞمؾ ذم 
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: وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ صمؿ اظمتٚمػ اًمِمٞمٕم٦م سمٕمد ووم٤مة ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق، ووم٤مشمف اسمٜمف أظمر: ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ،

 ٟمسب٦م إمم إؾممقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر، «اإلؾممقمٞمٚمٞم٦م» وم٠مـمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ ٞمؾ،اإلُم٤مم اًمس٤مسمع هق اسمـ إؾممقم

 .21-199)اعمٚمؾ واًمٜمحؾ، ص ضمرت اإلُم٤مُم٦م ذم اعمست٘مبؾ ذم ذري٦م حمٛمد سمـ إؾممقمٞمؾ، إمم يقُمٜم٤م هذا.و

 (423-421اعمقاىمػ ًمإلجيل، ص

قمٚمٞمف اعمسٚمٛمقن، وُمٕم٤مرض٦م ًمٚم٘مرآن شمتبٜمك اإلؾممقمٞمٚمٞم٦م اًمٕم٘م٤مئد وإقممل اعمٜم٤مومٞم٦م عم٤م 

وُمـ ومرق اإلؾممقمٚمٞم٦م  ويمٚمٝم٤م شمتٗمؼ قمغم اًمٕم٘م٤مئد إؾم٤مؾمٞم٦م. وهل٤م ومرق قمدة، ٨م اًمٜمبقي.احلديو

 وأهم٤مظم٤مٟمٞم٦م.  ،ا ذم اًمٕمٍم احل٤مرض: اًمبٝمرةإيمثر اؿمتٝم٤مرً 

أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا رؾمقل اهلل، وأؿمٝمد أن » يمٚمٛم٦م اإلؾممقمٞمٚمٞم٦م:

 (. 18691يمت٤مب رىمؿ: )شمقضمٞمٝم٤مت اإلؾممقمٞمٚمٞم٦م،.«أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم اهلل

إُم٤مم » ومٞمٕمت٘مدون أن وًمإلؾممقمٞمٚمٞم٦م أومٙم٤مر وٟمٔمري٤مت همريب٦م ومٞمم خيص قم٘مٞمدة اإلُم٤مُم٦م.

)يمٕمب٦م  وهق اًمٙمٕمب٦م، وهق اًمبٞم٧م اعمٕمٛمقر وهق اًم٘مرآن، ومٝمق اإلًمف، هق يمؾ رء، «اًمزُم٤من

 ضمف ديـ،)و هق إُم٤مم اًمزُم٤من. ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ طمٞم٨م ورد، «اهلل»واعمراد سمـ  اعمالئٙم٦م(، وهق اجلٜم٦م.

 (. 14 ،142 ،15، 1ص

وإٟمم  صالة ومٞمٝم٤م وٓ زيم٤مة، وٓ اًمدقم٤مء ُمٙم٤مهن٤م،اإلؾممقمٞمٚمٞم٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م صالة، وإٟمم هق 

ويستبدًمقن سمف زي٤مرة  طم٩م، وًمٞمس ومٞمٝم٤م ،«دؾمقٟمد»جي٥م دومع قمنم اإليراد إمم إُم٤مم اًمزُم٤من سمّمٗمتف 

ًٓ  إُم٤مم اًمزُم٤من. )شم٤مريخ اإلؾممقمٞمٚمٞم٦م، ص ئل اًمٞمقم.٤م ممب٤م، وحت٩م أيًْم يم٤مٟم٧م اإلؾممقمٞمٚمٞم٦م حت٩م إيران أو

 (.11، اًم٘مقل رىمؿ:55

ٟمنمت  ٟمسب٦م إمم آهم٤م ظم٤من ؿم٤مه يمريؿ احلسٞمٜمل. «أهم٤مظم٤مٟمٞم٦م» ويٓمٚمؼ قمغم اإلؾممقمٞمٚمٞم٦م

ُم٤م » سم٤مؾمؿ قم٘م٤مئد أهم٤مظم٤مٟمٞم٦م وٟمٔمري٤مهت٤م ذم ضقء اعمّم٤مدر اعمٕمتؼمة، «ؾمقاد أقمٔمؿ سم٤ميمست٤من»

اًمتل اؾمتٗم٤مدت ُمٜمٝم٤م سمج٤مٟم٥م  واًمتزُم٧م اًمرؾم٤مًم٦م إحل٤مق صقرة ُمـ اعمّم٤مدر ؟«أهم٤مظم٤مٟمٞم٦م

 اإلؿم٤مرة إمم صٗمح٤مهت٤م. 

 إلطمس٤من إهلل فمٝمػم. «شم٤مريخ وقم٘م٤مئد اإلؾممقمٞمٚمٞم٦م:» ًمالؾمتزادة ُمـ اإلؾممقمٞمٚمٞم٦م راضمع:

وم٘مد حتدث اعم١مًمػ قمـ شم٤مريخ اإلؾممقمٞمٚمٞم٦م وقم٘م٤مئده٤م اًمٔم٤مهرة واًمب٤مـمٜم٦م ذم ضقء يمتبٝمؿ اًمٔم٤مهرة 

 ُمع إدًم٦م واًمتٗمّمٞمؾ.  واًمب٤مـمٜم٦م،

طم٘مٞم٘م٦م ديٜمٜم٤م » د اإلؾممقمٞمٚمٞم٦م وٟمٔمري٤مهت٤م سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ٟمرى يمت٤مَب ًمالؾمتزادة ُمـ قم٘م٤مئ

ًمٚمديمتقر/زاهد قمكم اإلؾممقمكم، يستحؼ اعمٓم٤مًمٕم٦م واًمدراؾم٦م.  «اإلؾممقمٞمكم وٟمٔم٤مُمف
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شمٜمس٥م هذه  وهل ومرىم٦م ُمٕمتدًم٦م وؾمٓمٞم٦م، اًمزيدي٦م أىمرب ومرق اًمِمٞمٕم٦م إمم أهؾ اًمسٜم٦م،

هـ(، اًمذي ىمدم ومٙمرة 8-122ديـ سمـ احلسلم)اًمٗمرىم٦م إمم ُم١مؾمسٝم٤م: زيد سمـ قمكم سمـ زيـ اًمٕم٤مسم

 صمؿ ىم٤مشمؾ ًمف، وىمتَِؾ.  ،ظم٤مص٦م ومٞمم يتٕمٚمؼ سم٤محلٙمقُم٦م واًمسٞم٤مؾم٦م

ذيمر اإلُم٤مم  وهمػمه٤م. واًمبؽمي٦م، واًمسٚمٞممٟمٞم٦م، اجل٤مرودي٦م، ذم اًمزيدي٦م ومرق قمديدة ُمٜمٝم٤م:

  (1/14-145. ُم٘م٤مٓت اإلؾمالُمٞملم 1/156)اعمٚمؾ واًمٜمحؾ إؿمٕمري ؾم٧م ومرق ُمـ اًمزيدي٦م.

وشمقومر  ومٛمـ يم٤من ُمـ ذري٦م وم٤مـمٛم٦م، ٘مقل اًمزيدي٦م سمتقارث اإلُم٤مُم٦م؛ سمؾ شم٘مقم سم٤مًمبٞمٕم٦م،شم ٓ

 وجيقز قمٜمدهؿ إُم٤مُم٦م اصمٜملم ذم ُمٙم٤مٟملم خمتٚمٗملم ذم آن واطمد.  ومٞمف ذوط اإلُم٤مُم٦م يم٤من أهال هل٤م.

شم٘مقل ُمٕمٔمؿ اًمزيدي٦م سمخالوم٦م أيب سمٙمر وقمٛمر ريض اهلل  رق اًمِمٞمٕم٦م،قمغم اًمٕمٙمس ُمـ ومِ 

وم٢مٟمف جيقز قمٜمدهؿ إُم٤مُم٦م اعمٗمْمقل  ٤م ريض اهلل قمٜمف قمغم اًمِمٞمخلم؛ٞم  وإن يم٤مٟم٧م شمٗمْمؾ قمٚم قمٜمٝمم،

وي٘مقًمقن سمّمح٦م ظمالوم٦م قمثمن ريض اهلل قمٜمف وإن يم٤مٟمقا ي١ماظمذوٟمف قمغم  ُمع وضمقد إومْمؾ.

 سمٕمض إُمقر. 

وشم٘مقل سمخٚمقد ُمرشمٙم٥م اًمٙمبػمة ذم  ومتٞمؾ اًمزيدي٦م إمم آقمتزال ومٞمم خيص ذات اًمب٤مري،

 يدي٦م واًمِمٞمٕم٦م قمغم اًمزيم٤مة واخلٛمس، واًمت٘مٞم٦م قمٜمد اًمرضورة،وشمتٗمؼ اًمز اًمٜم٤مر ؿم٠من اخلقارج،

طمل قمغم » وي٘مقًمقن ذم إذان وهؿ أىمرب إمم أهؾ اًمسٜم٦م ومٞمم خيص أداء اًمٗمرائض واًمٕمب٤مدات،

وي٘مقًمقن  ويٕمتؼمون اًمؽماويح سمدقم٦م. وٓي٠مظمذون اًمٞمد ذم اًمّمالة، ؿم٠من اًمِمٞمٕم٦م، «ظمػم اًمٕمٛمؾ

 دم وضمقب ـم٤مقم٦م اإلُم٤مم. يمم ي٘مقًمقن سمٕم سم٤مخلروج قمغم اإلُم٤مم اًمٔم٤ممل.

ومرهمؿ وؾمٓمٞمتٝمؿ يتجغم ذم ُمذهبٝمؿ يمثػم ُمـ  شم٘مقل اًمزيدي٦م سمٙمثػم مم٤م ي٘مقل سمف اًمِمٞمٕم٦م،

 قم٘م٤مئد اًمِمٞمٕم٦م. 

وشمٗمرق  هـ طمٙمقُم٦م قمغم اًمديٚمؿ، وـمؼمؾمت٤من ًمٚمزيدي٦م.25أىم٤مم احلسـ سمـ زيد قم٤مم 

ٟمتنموا ذم وا ذم ؿمقاـمئ سمالد اخلزر، وسمالد اًمديٚمؿ، وـمؼمؾمت٤من، وضمٞمالن. اًمزيدي٦م ذم اًمنمق:

 وُمٕمٔمؿ ؾمٙم٤من اًمٞمٛمـ ًمٞمقُمٜم٤م هذا ُمـ اًمزيدي٦م. وارشمٙمزوا ذم اًمٞمٛمـ، ،واحلج٤مز ،اعمٖمرب: ُمٍم

. 423اعمقاىمػ ًمإلجيل، ص؛ 28-25اًمٗمرق سملم اًمٗمرق، ص ؛166-1/136ُم٘م٤مٓت اإلؾمالُمٞملم ؛ 162-153)اعمٚمؾ واًمٜمحؾ، ص

-222ص اعمقؾمققم٦م اجل٤مُمٕم٦م ٕدي٤من اًمٕم٤ممل، ؛78-1/76اعمقؾمققم٦م اعمٞمرسة ذم إدي٤من واعمذاه٥م ؛ 143-142اًمٗمرق اًمٙمالُمٞم٦م، ص

228). 



َ يدةَ قالع َ شرحَ    586   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 «شم٤مريخ اًمٗمرىم٦م اًمزيدي٦م» ًمالؾمتزادة ُمـ قم٘م٤مئد اًمزيدي٦م وأطمقاهل٤م اًمسٞم٤مؾمٞم٦م راضمع:

 ًمٚمديمتقرة/ومْمٞمٚم٦م اًمِم٤مُمل. 

 يرضمع إًمٞمٝم٤م عمٕمروم٦م قم٘م٤مئدهؿ:  ويتقومر ذم اًمٕمٍم احل٤مرض قمدد ُمـ يمت٥م قمٚممء اًمزيدي٦م،

 هـ(، حت٘مٞمؼ: 662لم، حلسلم سمـ سمدر اًمديـ )م:اًمٕم٘مد اًمثٛملم ذم ُمٕمروم٦م رب اًمٕم٤معم

 حمٛمد حيٞمك ؾم٤ممل قمزان، ُمٙمب٦م اًمؽماث اإلؾمالُمل، صٕمدة، اًمٞمٛمـ.

 ُمٕمروم٦م اعمٚمؽ اًمٗمت٤مح، إلسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ أمحد اعم١ميدي  اإلصب٤مح قمغم اعمّمب٤مح ذم

هـ(. حت٘مٞمؼ: قمبد اًمرمحـ سمـ طمسلم ؿم٤ميؿ. ط: ُم١مؾمس٦م اإلُم٤مم زيد سمـ قمكم 183)م:

 ٜمٕم٤مء.اًمث٘م٤مومٞم٦م، ص

 (، ط:1419ـ )م:يدي٦م ٟمٔمري٦م وشمٓمبٞمؼ، ًمٕمكم سمـ قمبد اًمٙمريؿ اًمٗمْمٞمؾ ذف اًمدياًمز 

مجٕمٞم٦م قمٚممء اعمٓم٤مسمع اًمتٕم٤موٟمٞم٦م، قممن.

 احلشوية: -14

 ،وشم٘مقل سم٤مجلسؿ هلل شمٕم٤ممم حتٛمؾ يمٚممت اًمتجسٞمؿ قمغم فم٤مهره٤م، احلِمقي٦م ومرىم٦م فم٤مهري٦م،

 ،واًمزوائد ،طم٤مدي٨م اًمٜمبقي٦م احلِمقٕهن٤م أدظمٚم٧م ذم إ ؛وؾمٛمٞم٧م سم٤محلِمقي٦م أو أٟمف ؿمبٞمف سم٤مخلٚمؼ.

اًمٕم٘م٤مئد » ىم٤مل حمٛمد قمدٟم٤من درويش ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم واإلرسائٞمٚمٞم٤مت. ،واًمٖمرائ٥م واًمٕمج٤مئ٥م،

 ،ااحلِمقي٦م هؿ اًمذيـ أدظمٚمقا ذم احلدي٨م يمثػما ُمـ اًمٖمرائ٥م، وؾمٛمل ذًمؽ طمِمقً » :«ٞم٦مٗماًمٜمس

ُمـ اًمٞمٝمقد، وهق ُم٤م  واًمرواي٤مت اعمخٚمقـم٦م، وُمٜمٝم٤م اعم٠مظمقذ ،طمِمق احلدي٨م سم٤مٕظمب٤مر اًمٖمريب٦م :أي

 (. 48-1/47ًمٚمٜمِم٤مر  ،. وإٟمِم٤مء اًمٗمٙمر14-15)اٟمٔمر: اعمٚمؾ واًمٜمحؾ، صش.يسٛمك سم٤مإلرسائٞمٚمٞم٤مت، وهؿ ُمِمبٝم٦م

احلِمقي٦م ىمقم متسٙمقا سم٤مًمٔمقاهر ومذهبقا إمم » :«يمِم٤مف اصٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن»وذم 

 ٤مٟمقي(عمحٛمد أقمغم اًمتٝم 1/396) ش.وهمػمه ،اًمتجسٞمؿ

 اخلوارج:  -15

يمؾ ُمـ سمٖمك قمغم اإلُم٤مم احلؼ  ٤م:وذقمً  اًمب٤مرز، ، واخل٤مرج ًمٖم٦م:اخلقرج مجع: ظم٤مرج

 اًمقاضمب٦م ـم٤مقمتف، وظمرج ُمـ ـم٤مقمتف.

وأؾم٤مؤوا إًمٞمف   قمغم اًمبٖم٤مة اًمذيـ سمٖمقا قمغم قمكم ريض اهلل قمٜمف،٤م وقمٚمًم أصبح هذا اًمٚمٗمظ ًم٘مبً 



َ يدةَ قالع َ شرحَ    587   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وختتٚمػ  ويم٤مٟمقا ٟمحق اصمٜمل قمنم أًمٗم٤م، وٟمِم٠مت هذه اًمٗمرىم٦م قمٜمد ُمس٠مًم٦م اًمتحٙمٞمؿ، إؾم٤مءات.

وسم٤مـمٜمٝمؿ أظمب٨م  ويم٤من فم٤مهر أطمقاهلؿ أطمسـ، واعم٤مرىم٦م. ،واًمٜمقاص٥م ،يم٤محلروري٦م ،أؾممؤهؿ

 سم٘مدره. 

وأرؾمؾ قمكم ريض اهلل قمٜمف اسمـ قمب٤مس  ،«طمروراء» اٟمٓمٚمؼ ه١مٓء سمٕمد ُمس٠مًم٦م اًمتحٙمٞمؿ إمم

ًمٞم٘مٜمٕمٝمؿ ويرضمع هبؿ إمم ـم٤مقم٦م إُمػم. وطم٤مول اسمـ قمب٤مس إىمٜم٤مقمٝمؿ   إًمٞمٝمؿ،مريض اهلل قمٜمٝم

وُمـ واوم٘مٝمؿ قمغم  ،وًمٙمـ أس زقممؤهؿ ورضمٕمقا إمم ـم٤مقم٦م إُمػم، ٜمٝمؿ،ا، ومٗم٤مرىمٝمؿ يمثػم ُميمثػمً 

وىمتٚمقا اًمّمح٤ميب  ٤م، وًمٙمـ دون ضمدوى.يمم دظمؾ قمٚمٞمٝمؿ قمكم ريض اهلل قمٜمف أيًْم  ُمقىمٗمٝمؿ،

ويم٤من ي٘مقد اخلقارَج قمبد اهلل  صمؿ ىم٤مشمٚمٝمؿ قمكم ريض اهلل قمٜمف، اهلل سمـ ظمب٤مب ريض اهلل قمٜمف.قمبد

وىمتَِؾ ُمٕمٔمؿ اخلقارج ذم هذه  ،٤موهمػممه هػم،ىمقص سمـ زطمرقيٍمة وذو اخلُ  ،سمـ وه٥م

 احلرب. 

 ختتٚمػ قم٘م٤مئد سمٕمْمٝمؿ ُمـ سمٕمض سمٕمض آظمتالف، واخلقارج قمغم أيمثر ُمـ قمنم ومرق،

 و ًمٙمٜمٝمؿ يتٗم٘مقن قمغم ُم٤م يكم: 

 ، واسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمؿ،، وقم٤مئِم٦مَ ، واًمزسمػمَ ، وـمٚمح٦مَ ٤م وقمثمنَ يٙمٗمرون قمٚمٞم  

ر ويروهنؿ خمٚمديـ ذم اًمٜم٤مر.  ون ُمـ مل ي٘مػ سمج٤مٟمبٝمؿ ذم اًم٘مت٤مل وإن يم٤من قمغم رأهيؿ،يمم يٙمٗمِّ

وي٘مقًمقن سمخٚمقد أـمٗم٤مل  ي٘مقًمقن سم٤مًمرضمؿ، وٓ وي٘مقًمقن سم٘متؾ ذراري وٟمس٤مء خم٤مًمٗمٞمٝمؿ.

 ٤م ُمـ يٕمٚمؿ اهلل قمٜمف أٟمف ؾمٞمٙمٗمر ومٞمم سمٕمد.اعمنميملم ذم اًمٜم٤مر. وي٘مقًمقن سم٠من اهلل شمٕم٤ممم ىمد يبٕم٨م ٟمبٞم  

وُمرشمٙم٥م اًمٙمبػمة يم٤مومر خمٚمد ذم  .(واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل. )بٕمث٦محيتٛمؾ أن يٙمٗمر اًمٜمبل ىمبؾ اًم ي٘مقًمقن: يمم

ُم٘م٤مٓت . 73-49اًمٗمرق سملم اًمٗمرق، ص. 186-2/185آقمتّم٤مم . 16-121)اعمٚمؾ واًمٜمحؾ، ص اًمٜم٤مر قمٜمدهؿ.

دراؾم٤مت ذم إهقاء واًمٗمرق واًمبدع،  ․188-169اًمٗمرق اًمٙمالُمٞم٦م، ص. 424اعمقاىمػ ًمإلجيل، ص. 176-1/167اإلؾمالُمٞملم 

 (182-181ص

 اإلباضقة: -16

هلذه  هـ.65ٟمِم٠مت هذه اًمٗمرىم٦م قم٤مم  ُم١مؾمسٝم٤م قمبد اهلل سمـ إسم٤مض. ومرىم٦م ُمـ اخلقارج،

قمالوة قمغم ؾمٚمٓمٜم٦م قممن ذم هذه إي٤مم؛ سمؾ  اًمٗمرىم٦م شمقاضمد ذم ذق إومري٘مٞم٤م، وضمٜمقب اجلزائر،

 حيٙمٛمقن ؾمٚمٓمٜم٦م قممن. 

، اخلقارج وهل ُمـ-ُمـ ومرىم٦م إزرىمٞم٦مأٟمِم٠م قمبد اهلل سمـ إسم٤مض هذه اًمٗمرىم٦م سمٕمد ُم٤م اٟمِمؼ 



َ يدةَ قالع َ شرحَ    588   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ويم٤من ظمٚمٞمٗمتف ضم٤مسمر سمـ زيد إزدي ُمـ  وقمٝمده يتزاُمـ ُمع قمٝمد اخلٚمٞمٗم٦م إُمقي قمبد اعمٚمؽ.

ُمريمزا  ٠مويم٤من حمدصم٤م وقم٤معم٤م. أٟمِم ُوزمِّ ىمٞم٤مدة اإلسم٤مضٞم٦م سمٕمد ضم٤مسمر أسمق قمبٞمدة ُمسٚمؿ. يمب٤مر اًمٕمٚممء.

 ًمٚمدقمقة سمٕمد قمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزيز ذم اًمبٍمة. 

 ًٓ وطم٤موًم٧م ؿمـ طمريم٦م اًمبٖمل ذم ضمٜمقب   قمدائٞم٦م،حتٛمؾ اإلسم٤مضٞم٦م ذم قمٛمقم إطمقال ُمٞمق

وصم٤مرت  .ـه13، حم٤موًم٦م وم٤مؿمٚم٦م، اٟمتٝم٧م هبزيٛمتٝمؿ ذم وادي اًم٘مرى قم٤مم ـه128اًمٕمرب قم٤مم 

صمؿ ؿمٜم٧َّم اإلسم٤مضٞم٦م طمريم٦م اًمبٖمل ذم همػم ُمقضع،  واٟمتٝم٧م يمذًمؽ. هـ.132طمريم٦م ذم قممن قم٤مم

هـ، وقمغم 128ٞملم قم٤مم ا اٟمٙمرست ؿمقيمتٝمؿ سم٤مهلزيٛم٦م ذم ضمٜمقب إومري٘مٞم٤م قمغم يد اًمٕمب٤مؾمو أظمػمً 

 يد اًمٗم٤مـمٛمٞملم ذم اًم٘مرن اًمراسمع. 

واًم٘مرآن  وهق ظم٤مًمد ذم اًمٜم٤مر. ٤م،وًمٞمس ُم١مُمٜمً  ا،يرى اإلسم٤مضٞم٦م ُمرشمٙم٥م اًمٙمبػمة ُمقطمدً 

 ،ويٜمٙمرون اعمٞمزان واًمّمٗم٤مت اإلهلٞم٦م قملم ذاهت٤م. ُيرى اهلل شمٕم٤ممم ذم أظمرة. وٓ خمٚمقق.

يرون ًمزوم  وٓ ومل ينمك. ًم٘مبٚم٦م يمٗمر،وُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ ُمـ أهؾ ا وهمػمه٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م. ،واًمٍماط

 ٤م،وأطمٞم٤مٟم٤م خيت٤مرون إُم٤مُمً  )سمٖمػمإُم٤مم ذم احلٙمقُم٦م(، وًمذا حيٙمٛمقن قم٤مُم٦م سم٤مًمٙمتمن وضمقد اإلُم٤مُم٦م،

  . ويٜمٙمرون ومْمؾ قمكم ريض اهلل قمٜمف وأيمثر اًمّمح٤مسم٦م.يتبع اًم٘مرآن و اًمسٜم٦م

)اعمٚمؾ واًمٜمحؾ،  .٤موهمػمه واحلٗمّمٞم٦م، ،واًمٜمٗم٤مصمٞم٦م ،واًمٜمٙم٤مري٦م ،إزارىم٦م ُمٜمٝم٤م: هلؿ ومرق قمديدة،

اعمقؾمققم٦م اعمٞمرسة ذم  ؛189-2/183ُم٘م٤مٓت اإلؾمالُمٞملم  ؛188اًمٗمرق اًمٙمالُمٞم٦م، ص ؛67اًمٗمرق سملم اًمٗمرق، ص ؛132-131ص

 (59-55ُمقضمز دائرة اعمٕم٤مف اإلؾمالُمٞم٦م، ص ؛1/252ومرق ُمٕم٤مسة شمٜمتس٥م إمم اإلؾمالم  ؛62-1/58إدي٤من واعمذاه٥م 

ُمسٜمد اًمرسمٞمع سمـ »ويٗمْمؾ اإلسم٤مضٞم٦م  ،«صحٞمح اًمبخ٤مري»أصح يمت٥م احلدي٨م قمٜمدٟم٤م  

يرومٕمقن أيدهيؿ ذم  وٓ ويٜمٙمرون اعمسح قمغم اخلٗملم. .«صحٞمح اًمبخ٤مري»قمغم  «طمبٞم٥م

 ا ذم اًمٜم٤مر. ويٕمدون ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ ُمـ اعمسٚمٛملم خمٚمدً  ويّمٚمقن ُمرؾمٚملم أيدهيؿ. اًمتحريٛم٦م،

اهلل  (، واعمٗمتل ؿمٕمٞم٥م1/198) «أطمسـ اًمٗمت٤موى» ُمٜمع اعمٗمتل رؿمٞمد أمحد اًمٚمدهٞم٤مٟمقي ذم

 ( ُمـ اًمّمالة ظمٚمٗمٝمؿ. 2/369) «ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م»(، و4/42) «ٟمٗم٤مئس اًمٗم٘مف» ظم٤من ذم

 الـواصب:  -17

اًمٜمقاص٥م أو اًمٜم٤مصبل: ومرىم٦م أو ؿمخص يٕمت٘مد اًمٕمداء واًمبٖمض ًمٕمكم ريض اهلل قمٜمف 

وىمٗمقا  :أي ًمٚمٕمداء ًمٕمكم وأهؾ سمٞمتف. ؿٕهنؿ ٟمّمبقا أٟمٗمسٝم ؛وؾمٛمقا سم٤مًمٜمقاص٥م وٕهؾ سمٞمتف.

 ًمف.  أٟمٗمسٝمؿ



َ يدةَ قالع َ شرحَ    589   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
اًمٜمقاص٥م اعمتديٜمقن سمبٖمض » ذم شمرمج٦م ؿمٞمب٤من احلروري: «إقمالم» ىم٤مل اًمزريمكم ذم

 (3/18)إقمالم . شقمكمّ 

)اًمٗمتٜم٦م ذم ش.وؾمٛمقا سم٤مًمٜمقاص٥م ًمٜمّمبٝمؿ اًمٕمداء ٔل اًمبٞم٧م إـمٝم٤مر» وىم٤مل قمكم سمـ ٟم٤مئػ:

(22قمٝمد اًمّمح٤مسم٦م، ص

ٛمل اًمرواومض أهَؾ ٤م ريض اهلل قمٜمف، ويسٕهنؿ يبٖمْمقن قمٚمٞم   وقم٤مُم٦م اخلقارج ٟمقاص٥م؛

 واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل. . «ٟمقاص٥م» اًمسٜم٦م

اًمٜمقاص٥م هل إطمدى ـمقائػ أهؾ » ىم٤مل اًمديمتقر/ قمكم حمٛمد اًمّماليب ذم اًمٜمقاص٥م:

اًمبدع اًمتل أصٞمب٧م ذم ُمٕمت٘مده٤م سمٕمدم اًمتقومٞمؼ ًمالقمت٘م٤مد اًمسديد ذم اًمّمح٤مسم٦م، وم٘مد زيـ هلؿ 

عمٝمديلم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م اًمِمٞمٓم٤من اقمت٘م٤مد قمدم حمب٦م راسمع اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ وأطمد إئٛم٦م ا

ريض اهلل قمٜمف، ومحٚمٝمؿ قمغم اًمتديـ سمبٖمْمف وقمداوشمف واًم٘مقل ومٞمف سمم هق سمريء ُمٜمف، يمم شمٕمدى 

، شاحلسـ سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م»)طم٤مؿمٞم٦م  ش.سمٖمْمٝمؿ إمم همػمه ُمـ أهؾ اًمبٞم٧م يم٤مسمٜمف احلسلم سمـ قمكم وهمػمه

 (224ص

 ادعتزلة:  -18

وأول ُمـ  ُم١مؾمسٝم٤م واصؾ سمـ قمٓم٤مء اًمٖمزال. ،فمٝمرت هذه اًمٗمرىم٦م ذم أوائؾ اًم٘مرن اًمث٤مين

 ؾمٛمقا سم٤مٓقمتزال ٓقمتزاهلؿ قم٘م٤مئدَ  شمبٕمف قمٛمرو سمـ قمبٞمد، ُمـ شمالُمذة احلسـ اًمبٍمي رمحف اهلل.

اًمٗمرق  ؛98)اًمٗمرق سملم اًمٗمرق، ص .«قمٜم٤ماقمتزًمقا » أو ٕن احلسـ اًمبٍمي ىم٤مل: أهؾ اًمسٜم٦م واجلمقم٦م،

 (197اًمٙمالُمٞم٦م، ص

سمؾ وًمٖم٧م  ج اًمتل هُمٚمِب٧َم واقمتزًم٧م ذم اعمس٤مضمد شمٕمبد اهلل؛أو أهن٤م ذم إصؾ ومرىم٦م اخلقار

 (198اًمٗمرق اًمٙمالُمٞم٦م، ص ․28)اًمتٜمبٞمف واًمرد ًمٚمٛمٚمٓمل، ص ذم ٟمس٩م اعم١ماُمرة ضد اإلؾمالم.

 سمٕمض وي١موًمقن ومرضمحقا اًمٕم٘مؾ قمغم اًمٜم٘مؾ. ي٘مقم ُمذه٥م اعمٕمتزًم٦م قمغم اًمٕم٘مؾ،

قن أومٕم٤مل اهلل شمٕم٤ممم قمغم وي٘مٞمس ويٜمٙمرون وضمقد اًمٔمٜمٞم٤مت. ًمٕم٘مؾ.اًمتل ٓ شُمدَرك سم٤ماًم٘مٓمٕمٞم٤مت 

 حيٙمٛمقن قمغم أومٕم٤مل اهلل شمٕم٤ممم سمٜم٤مًء قمغم احلسـ واًم٘مبح ذم أومٕم٤مل اًمٕمب٤مد. و أومٕم٤مل اًمٕمب٤مد.

 وأصقل ُمذهبٝمؿ مخس٦م:  ُمتٗم٘م٦م قمغم اًمٕم٘م٤مئد إؾم٤مؾمٞم٦م، واعمٕمتزًم٦م أيمثر ُمـ قمنميـ ومرىم٦م،

سم٤معمٕمروف إُمر-5 اعمٜمزًم٦م سملم اعمٜمزًمتلم.-4 حت٘مٞمؼ اًمققمٞمد.-3 اًمتقطمٞمد. -2 اًمٕمدل. -1

 واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر.



َ يدةَ قالع َ شرحَ    59   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وم٢مٟمٜم٤م ًمق  ٤م ًمٚمنم.ًمٞمس اهلل شمٕم٤ممم ظم٤مًم٘مً  ىم٤مًمقا:. ٙمٛمـ إٟمٙم٤مر قم٘مٞمدة اًم٘مدر شمقم٘مٞمدة اًمٕمدل  -1

واهلل  وهقظمالف اًمٕمدل، ،إن اهلل شمٕم٤ممم ظم٤مًمؼ اًمنم ًمٚمزم أن يٙمقن قمذاب إذار فمٚمًم  ىمٚمٜم٤م:

 ًمٞمس سمٔم٤ممل.  شمٕم٤ممم قم٤مدل،

وإن  واًم٘مرآن اًمٙمريؿ خمٚمقىم٦م، ،٤ممم يمٚمٝم٤مطم٤مصؾ اًمتقطمٞمد قمٜمدهؿ أن صٗم٤مت اهلل شمٕم -2

 ىمٚمٜم٤م سمٕمدم ظمٚم٘مٝم٤م ًمزم شمٕمدد اًم٘مدُم٤مء، وهق ظمالف اًمتقطمٞمد. 

ُمٕمٜمك اًمققمٞمد قمٜمدهؿ أن ُم٤م ذيمره اهلل شمٕم٤ممم ُمـ اًمٕمذاب واًمققمٞمد جي٥م قمٚمٞمف ؾمبح٤مٟمف  -3

وٓ أن ي٘مبؾ شمقسم٦م قم٤مٍص ُمـ  يسع اهلل شمٕم٤ممم أن يٕمٗمق قمـ أطمد. وٓ أن يٜمٗمذه ذم اًمٕمّم٤مة،

  يمم يٚمزُمف أن يثٞم٥م اًمّم٤مًمح، وإٓ مل يتح٘مؼ اًمققمٞمد. يٚمزُمف أن يٕم٤مىم٥م اًمٕم٤ميص،و اًمٕمّم٤مة.

ُمٜمزًم٦م سملم اعمٜمزًمتلم: ُمٕمٜم٤مه أن اعمٕمتزًم٦م جيٕمٚمقن سملم اإليمن واًمٙمٗمر درضم٦م صم٤مًمث٦م و هل  -4

يدظمؾ  قمٜمدهؿ ُمـ اإليمن، وٓ -اًمٕم٤ميص -وخيرج ُمرشمٙم٥م اًمٙمبػمة درضم٦م ُمرشمٙم٥م اًمٙمبػمة،

 ا.  يم٤مومرً ٤م وٓومٚمٞمس ُم١مُمٜمً  ذم اًمٙمٗمر،

ٗمٜم٤مه٤م جي٥م أن ٟم٠مُمر اًمٜم٤مس هب٤م، ُمٕمٜمك إُمر سم٤معمٕمروف قمٜمدهؿ أن إطمٙم٤مم اًمتل يُمٚمِّ  -5

ظمرضمٜم٤م قمٚمٞمف  ضم٤مر وفمٚمؿ، وُمٕمٜمك اًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر أن اإلُم٤مم إذا يٚمزم أن ٟمحٛمٚمٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م،و

 ىم٤مشمٚمٜم٤مه. و

ذح »يٕمرف سمـ ،٤م ُمٗمّماًل ذح اًم٘م٤ميض قمبد اجلب٤مر اعمٕمتززم إصقل اخلٛمس٦م ذطًم 

 ٟمنمشمف ُمٙمتب٦م وهب٦م سم٤مًم٘م٤مهرة.  ،«قل اخلٛمس٦مإص

ويٕم٤مرضٝم٤م آي٤مت  أصقل اعمٕمتزًم٦م وذوطمٝمؿ هذه يمٚمٝم٤م ىم٤مئٛم٦م قمغم اًمٕم٘مؾ واًم٘مٞم٤مس،

)ذح  أطم٤مدي٨م واضح٦م، وُمـ اخلٓم٠م واًمْمالل اعمبلم شم٘مديؿ اًمٕم٘مؾ واًم٘مٞم٤مس سم٢مزاء اًمٜمّمقص.و

ُم٘م٤مٓت اإلؾمالُمٞملم ؛ 134-74ٗمرق، صاًمٗمرق سملم اًم؛ 181-2/177آقمتّم٤مم  ؛42-421اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ًمٚمؼماك، ص

2/235-28 ومرق ُمٕم٤مسة شمٜمتس٥م ؛ 199-196اًمِٗمرق اًمٙمالُمٞم٦م، ص؛ 415اعمقاىمػ ًمإلجيل، ص؛ 72-38اعمٚمؾ واًمٜمحؾ، ص؛

 (121-1175إمم اإلؾمالم، ص

أيمثر ُمـ قمنميـ ُمـ ومرق  (93)ص«اًمٗمرق سملم اًمٗمرق» قمدد أسمق ُمٜمّمقر اًمبٖمدادي ذم

 اعمٕمتزًم٦م. 

 ادشبفة:  -19

وهذه اًمدي٤مٟم٦م قمغم  ًمٗمرىم٦م شمِمبف اهلل شمٕم٤ممم سم٤معمخٚمقق، وُم١مؾمسٝم٤م داود اجلقاريب.هذه ا



َ يدةَ قالع َ شرحَ    591   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وهذه  وم٢مهنؿ يْمٛمقن قمٞمسك قمٚمٞمف اًمسالم إمم اخل٤مًمؼ، ويتخذوٟمف إهل٤م، قمٙمس دي٤مٟم٦م اًمٜمّم٤مرى،

 اًمٗمرق شمْمؿ اخل٤مًمؼ إمم اعمخٚمقق. 

 ًٓ ٝمؿ وسمٕمْم ًمٚمٖمػم، ٤ماًمب٤مري شمٕم٤ممم ُمِم٤مهبً  ذاتسمٕمْمٝمؿ جيٕمؾ   قمغم ىمسٛملم:واعمِمبٝم٦م أو

سمٕمْمٝمؿ يٜمزل أئٛمتٝمؿ  صمؿ مه٤م قمغم أىمس٤مم ُمتٕمددة. جيٕمؾ صٗم٤مت اًمب٤مري ؿمبٞمٝم٦م سمّمٗم٤مت همػمه،

ؿمؽ ذم سمٓمالن  وٓ ومٞمٕمبدون أئٛمتٝمؿ، وسمٕمْمٝمؿ ي٘مقل سمحٚمقل اهلل شمٕم٤ممم ذم أئٛمتٝمؿ، ُمٜمزًم٦م اإلًمف.

 ؛429اعمقاىمػ ًمإلجيی، ص . 96-93اعمٚمؾ واًمٜمحؾ، ص؛ 154-153)اًمٗمرق سملم اًمِٗمَرق، صهذه اًمٗمرىم٦م وضالهل٤م.

 .(283-2/281ُم٘م٤مٓت اإلؾمالُمٞملم 

2-  :اجلفؿقة 

يٜمٗمقن  وهل٤م قم٘م٤مئد قمجٞمب٦م وهمريب٦م. شمٜمس٥م هذه اًمٗمرىم٦م إمم ضمٝمؿ سمـ صٗمقان اًمسٛمرىمٜمدي.

اهلل  وي٘مقًمقن: ويٜمٙمرون رؤيتف شمٕم٤ممم، وي٘مقًمقن سمخٚمؼ اًم٘مرآن، صٗم٤مت اًمب٤مري شمٕم٤ممم يمٚمٝم٤م،

واإليمن قمٜمدهؿ  ٜم٤مء اجلٜم٦م واًمٜم٤مر.وي٘مقًمقن سمٗم صمؿ جيٕمٚمقن ًمف ضمسم. قمب٤مرة قمـ اًمقضمقد اعمٓمٚمؼ،

 وٓ وي٘مقًمقن سم٤مجلسؿ هلل شمٕم٤ممم. واًمٙمٗمر قمب٤مرة قمـ اجلٝمؾ وم٘مط. قمب٤مرة قمـ اعمٕمروم٦م ومحس٥م.

)ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م  وم٢من ٟمس٥م إمم أطمد وم٢مٟمم يٜمس٥م جم٤مزا. ومٕمؾ ٕطمد ؾمقى اهلل شمٕم٤ممم قمٜمدهؿ.

ُم٘م٤مٓت ؛ 76-73اعمٚمؾ واًمٜمحؾ، ص؛ 142سملم اًمٗمرق، صاًمٗمرق  ؛9اًمرد قمٚمی اجلٝمٛمٞم٦م ٕمحد سمـ طمٜمبؾ، ص ؛316ًمٚمؼماك، ص

 (2/338اإلؾمالُمٞملم 

وًمذا أـمٚمؼ اإلُم٤مم اًمبخ٤مري واإلُم٤مم أمحد  شمقاومؼ اجلٝمٛمٞم٦م اعمٕمتزًم٦َم ذم يمثػم ُمـ اًمٕم٘م٤مئد،

يّمح ٟمسب٦م اجلٝمٛمٞم٦م  وًمٙمـ يرى اخلٞم٤مط اعمٕمتززم أٟمف ٓ قمغم اعمٕمتزًم٦م. «اجلٝمٛمٞم٦م» رمحٝمم اهلل شمٕم٤ممم

)اًمٗمرق  وم٘مد ظم٤مًمٗمقهؿ ذم أظمرى. وإن واوم٘مقا اعمٕمتزًم٦م ذم سمٕمض اعمس٤مئؾ؛ وم٢مهنؿ إمم اعمٕمتزًم٦م.

 (199اًمٙمالُمٞم٦م، ص

 ادرجئة:  -21

وشم١مظمر ُمٙم٤مٟم٦م إقممل يمؾ  شم٘مقل هذه اًمٗمرىم٦م سمرضورة إقممل. ٓ اًمت٠مظمػم، اإلرضم٤مء:

ٗمع يٜم ٓ يمم وم٢مذا حت٘مؼ اًمتّمديؼ اًم٘مٚمبل يمٗمك. وىم٤مًمقا: اًمت٠مظمػم. واإليمن قمٜمدهؿ جمرد اًمتّمديؼ.

يدظمؾ اجلٜم٦م ًمٚمحٔم٦ٍم يم٤مومٌر قمٛمؾ  ويمم ٓ يرض ُمع اإليمن ُمٕمّمٞم٦م. ُمع اًمٙمٗمر ـم٤مقم٦م، يمذًمؽ ٓ

ـُ  اًمٓم٤مقم٤مت ـمقال قمٛمره. وم٤مًمٜم٤مر طمرام ، يدظمؾ اًمٜم٤مر ًمٚمحٔم٦م اًمٖم٤مرق ذم اعمٕم٤ميص ٓ يمذًمؽ اعم١مُم

  وسمٕمْمٝم٤م أىمرب إمم اًمبٕمض ذم اًمٕم٘م٤مئد. وًمٚمٛمرضمئ٦م قمدة ومرق، قمٚمٞمف.



َ يدةَ قالع َ شرحَ    592   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ٕن اًم٘مرآن واحلدي٨م أُمرا اعمسٚمٛملم سمٕمٛمؾ  ـمالق؛وهذه اًمٗمرىم٦م سم٤مـمٚم٦م وض٤مًم٦م قمغم اإل

اًمٗمرق سملم  ؛27اًمتٕمريٗم٤مت ًمٚمجرضم٤مين، ص ؛9-1/89دة اًمسٗم٤مريٜمٞم٦م ٞم)ذح اًمٕم٘م اًمّم٤محل٤مت واضمتٜم٤مب اًمسٞمئ٤مت.

 (428-427اعمقاىمػ ًمإلجيل، ص؛ 137اعمٚمؾ واًمٜمحؾ، ص .234-2/213ُم٘م٤مٓت اإلؾمالُمٞملم ؛ 138-135اًمِٗمَرق، ص

 الؽرامقة:  -22

وشمٜمٙمر  يم٤من ُمـ أهؾ ؾمجست٤من. شمٜمس٥م إمم حمٛمد سمـ يمرام. رىم٦م ومرع ُمـ اعمرضمئ٦م،هذه اًمٗم

رأهيؿ هذا  وًمٙمـ ي٘مقل اعمح٘م٘مقن: وشمٕمت٘مد أن اإليمن إىمرار سم٤مًمٚمس٤من وم٘مط. صٗم٤مت اًمب٤مري.

 ٤م. وأُم٤م اقمتب٤مر اإليمن ذم أظمرة ومال سمد ًمف ُمـ اًمتّمديؼ أيًْم  سم٤مًمٜمسب٦م إمم أطمٙم٤مم اًمدٟمٞم٤م.

 ًمٚمٙمراُمٞم٦م قمدة قم٘م٤مئد: 

 )اًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل(.  واًمبٚمٞم٤مت قمغم اهلل شمٕم٤ممم.( شمٜمزل احلقادث 1)

 ( اإليمن هق اإلىمرار سم٤مًمٚمس٤من. 2)

 يٜمتٝمل قم٤ممل إضمس٤مد هذا، ويستحٞمؾ قمدُمف.  ( 3ٓ)

ذم شمٗمسػم  «قمذاب اًم٘مؼم» ىم٤مل حمٛمد سمـ يمرام ذم يمت٤مسمف ( اهلل شمٕم٤ممم ضم٤مًمس قمغم اًمٕمرش.4)

 ٘م٧م اًمسمء سمٕم٥مء اًمرمح٤من.  : اٟمِم(١االنشقاق: ) َّ جي يه ىه ٱُّٱىمقًمف شمٕم٤ممم:

ًٓ ًمويٙمٗمل  دم٥م اًمّمالة قمغم اعمس٤مومر؛ ٓ (5)  ُمـ صالة ٚمٛمس٤مومر اًمتٙمبػم ُمرشملم سمد

 اًم٘مٍم. 

 جي٥م اًمٓمٝم٤مرة ُمـ إٟمج٤مس.  وٓ ( يٙمٗمل اًمٓمٝم٤مرة ُمـ إطمداث،6)

 ( هلل شمٕم٤ممم ضمسؿ وصٗم٤مت ُمثؾ ُم٤م ًمٜم٤م. 7)

ُم٘م٤مٓت ؛ 152-145 اًمٗمرق، ص)اًمٗمرق سملم واحل٤مصؾ أن هذه اًمٗمرىم٦م سم٤مـمٚم٦م وض٤مًم٦م ذم اجلٛمٚم٦م.

اعمؾ واًمٜمحؾ،  ؛4/155اًمٗمّمؾ ذم اعمٚمؾ وإهقاء واًمٜمحؾ  ؛329ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ًمٚمؼماك، ص ؛2/233اإلؾمالُمٞملم 

 (15-99ص
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ي٘مدر قمغم  وشمٕمت٘مد أن اًمٕمبد ٓ ٤م ُمثؾ اجلمدات.ا حمًْم جمبقرً  شمٕمتؼم هذه اًمٗمرىم٦م اًمٕمبدَ 

 ُمدظمؾ ًمٚمٕمبد ومٞمف.  وٓ وإرادشمف، وىمدرشمف. ،وقمٚمٛمف ،ىمدر اهلل شمٕم٤ممم وقمٛمٚمف يمٚمف سمٛمجرد أومٕم٤مًمف؛

أقمرب  اؾمت٘مك هذه اًمٜمٔمري٦م ُمـ سمٞم٤من سمـ ؾمٛمٕم٦م اًمٞمٝمقدي. سٝم٤م ضمٕمد سمـ درهؿ.ُم١مؾمِّ 



َ يدةَ قالع َ شرحَ    593   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
قمـ هذه  «شمرُمذ» ذم اًم٘مرن اًمث٤مين اهلجري ذم ُمديٜم٦م -شمٚمٛمٞمذ ضمٕمد سمـ درهؿ–صٗمقان سمـ ضمٝمؿ 

ره٤م أشمب٤مقمف  اجلٝمٛمٞم٦م.  :أي ،اًمٜمٔمري٦م. وـمقَّ

وم٢مٟمف إذا مل يتّمػ  واعمِم٤مهدة؛ ،واًمٕم٘مؾ ،شمٕم٤مرض اًمٜم٘مؾ ًمٗمرىم٦م سحي٦م اًمبٓمالن،هذه ا

)ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م  ومم هذا اجلزاء واًمٕم٘م٤مب. ٤م،ا حمًْم اًمٕمبد سم٤مٓظمتٞم٤مر قمغم اإلـمالق ويم٤من جمبقرً 

 إصقلإمم قمٚمؿ  قمقصُمٕم٤مرج اًم٘مبقل سمنمح ؾمٚمؿ اًم ؛428اعمقاىمػ ًمإلجيل، ص ؛72اعمٚمؾ واًمٜمحؾ، ص ؛329ًمٚمؼماك، ص

 (2/135-137اعمقؾمققم٦م اعمٞمرسة ذم إدي٤من واعمذاه٥م  ؛3/946

 الؼدرية:  -24

وشمٜمٙمر  ٤م،ا ُمٓمٚم٘مً ومتٕمتؼم اإلٟمس٤من ىم٤مدرً  حتٛمؾ هذه اًمٗمرىم٦م ٟمٔمري٤مت قمغم قمٙمس اجلؼمي٦م،

وأن  وشم٘مقل اعمجقس سم٢مهللم، .«جمقس هذه إُم٦م»ووصٗم٧م سمٕمض اًمرواي٤مت اًم٘مدري٦م سمـ اًم٘مدر.

 حتَم.  ومت٘مقل سمآهل٦م ٓ .يمؾ واطمد ُمٜمٝمم ىم٤مدر ُمٓمٚمؼ

واؾمت٘مك هذه  وُم١مؾمس هذه اًمٗمرىم٦م ؾمقؾمـ أو ؾمقؾمٞم٦م اًمٜمٍماين، أؾمٚمؿ صمؿ شمٜمٍم.

 اًمٜمٔمري٦م ُمـ ُمٕمبد اجلٝمٜمل وهمٞمالن اًمدُمِم٘مل.

 . «اعمقطمدة»و ،«اًمٕمدًمٞم٦م» شمٙمره اًم٘مدري٦م هذه اًمتسٛمٞم٦م ًمٜمٗمسٝم٤م، وشمتسٛمك سمـ
عمٕمٚمقم ُمـ وا ٤م سم٤مـمٚم٦م وُمٕم٤مرض٦م ًمٍميح ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م.وهذه اًمٗمرىم٦م أيًْم 

 ٤م؛ سمؾ هقا ُمٓمٚم٘مً ىم٤مدرً  ٤م، وٓا حمًْم اًم٘مرآن واًمسٜم٦م واًمٕم٘مؾ واعمِم٤مهدة أن اإلٟمس٤من ًمٞمس جمبقرً 

ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح  ؛329ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ًمٚمؼماك، ص ؛1/32)ًمقاُمع إٟمقار اًمبٝمٞم٦م يم٤مؾم٥م، وًمف اظمتٞم٤مر اًمٙمس٥م.

-2/1114اعمقؾمققم٦م اعمٞمرسة ذم إدي٤من واعمذاه٥م  ؛3/943 إمم قمٚمؿ إصقل قمقصُمٕم٤مرج اًم٘مبقل سمنمح ؾمٚمؿ اًم ؛1/182

 ، اًم٘مدري٦م وُم٤مضم٤مء ذم ذُمٝمؿ وطمٙمٛمٝمؿ ُمـ اًمٜمّمقص وأصم٤مر وأىمقال إئٛم٦م(291خمتٍم ُمٕم٤مرج اًم٘مبقل، ص ؛1115

 الديوبـدية:  -25

 ي٘مقل اًمِم٤مقمر إردي:

ای  زابں ہپ ریمی دخاای ہی سک اک انم ٓا

 ہک ریمے قطن ےن وبےس ریمی زابن ےک ےیل 

 ًمٚمٝمؿ، اؾمؿ ُمـ ضمرى قمغم ًمس٤مين،طمٞم٨م ىمبَّؾ ٟمٓم٘مل ًمس٤مين()ا 

٤م ُمـ أو طمزسمً  طمتك ٟمٕمتؼمه٤م هبذه اًمٜمسب٦م ومرىم٦مً  ٤م حلزب أو ومرىم٦م،ًمٞمس٧م قمٜمقاٟمً  «اًمديقسمٜمدي٦م»

وأصح٤مب  ،إطمزاب اعمّمٓمٚمح قمٚمٞمٝم٤م؛ سمؾ هل مج٤مقم٦م ُمـ أصح٤مب اًمتدريس واًمتٕمٚمٞمؿ



َ يدةَ قالع َ شرحَ    594   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 . «ديقسمٜمد» ُمٙم٤من اًمتٕمٚمٞمؿوقمروم٧م سمٜمسبتٝم٤م إمم  شمٕمرف هبذه اًمتسٛمٞم٦م، اإلرؿم٤مد و اًمتٚم٘ملم،

ويمذًمؽ ًمٞمس اعمراد سمٕمٚممء ديقسمٜمد شمٚمؽ اًمزُمرة اًمٕم٤ميمٗم٦م ذم داراًمٕمٚمقم/ديقسمٜمد قمغم 

سمؾ  أو اًمتّمٜمٞمػ واًمت٠مًمٞمػ؛ ،واًمققمظ ،واًمدقمقة ،واًم٘مْم٤مء ،واإلومت٤مء ،واًمتدريس ،اًمتٕمٚمٞمؿ

خ أمحد سمٛمجدد إًمػ اًمث٤مين اًمِمٞم -ا وومٙمرً قم٘ماًل –اعمراد هبؿ مجٞمع اًمٕمٚممء اًمذيـ هؿ قمغم صٚم٦م 

واًمذيـ هؿ قمغم ُمنمب  ا سمحٙمٛم٦م اًمِم٤مه وزم اهلل اًمدهٚمقي رمحف اهلل،اًمرسهٜمدي رمحف اهلل ُمرورً 

واًمٕمالُم٦م حمٛمد  ُمقٟٓم٤م حمٛمد قم٤مسمد، واإلُم٤مم حمٛمد ىم٤مؾمؿ اًمٜم٤مٟمقشمقي، اًمٕمٚمقم/ديقسمٜمد: سُمٜم٤مِة دار

أو  ء ُمٔم٤مهر قمٚمقم،ؾمقاء يم٤مٟمقا قمٚممء ديقسمٜمد أوقمٚمم ىمدس اهلل أرسارهؿ، يٕم٘مقب اًمٜم٤مٟمقشمقي،

وهمػمهؿ ُمـ قمٚممء ُمئ٤مت اعمدارس أو قمٚممء اًمٜمدوة، ،قمٚممء ُمدرؾم٦م ؿم٤مهل ُمراد آسم٤مد

أو دائبلم قمغم اعمدٟمٞم٦م  ،وؾمقاء يم٤مٟمقا قم٤ميمٗملم قمغم اًمتٕمٚمٞمؿ واًمتدريس واعم١مؾمس٤مت اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م،

وُمِمتٖمٚملم ذم اًمتّمٜمٞمػ  أو يم٤مٟمقا ُمتٗمرىملم ذم دول اًمٕم٤ممل اعمختٚمٗم٦م، واًمسٞم٤مؾم٦م وآضمتمع،

قمٚممء » يمٚمٝمؿ يِمٛمٚمٝمؿ قمٜمقان أو أُمريٙم٤م. ،أو إومري٘مٞم٤م ،صمؿ ؾمقاء يم٤مٟمقا ذم أورسم٤م وآؾمٞم٤م واًمت٠مًمٞمػ.

 . «قمٚممء ديقسمٜمد»ويمٚمٝمؿ يدقمقن «ديقسمٜمد
 وقمٚممء ديقسمٜمد ذم ادم٤مهٝمؿ اًمديٜمل وُمزاضمٝمؿ اعمذهبل أهؾ اًمسٜم٦م واجلمقم٦م قمغم اإلـمالق.

اًمزُم٤من أو اجلق؛ سمؾ هل اجلمقم٦م ظمٚم٘مٝم٤م  أو مج٤مقم٦م حتٛمؾ قم٘م٤مئد ضمديدة، ،ومٚمٞمسقا ومرىم٦م ضمديدة

اًمقطمٞمدة اًمتل طم٤مومٔم٧م قمغم ُمٕمت٘مدات أهؾ اًمسٜم٦م وأصقهلؿ وىمقاٟمٞمٜمٝمؿ يمم جي٥م، وىم٤مُم٧م 

واًمذي ىم٤مم سمٜمنمه وقمقعمتف ُم١مؾمس دار  وهؿ ىمقام أهؾ اًمسٜم٦م واجلمقم٦م، سمتٕمٚمٞمٛمٝم٤م وٟمنمه٤م،

 كم اًم٘مديؿ. اًمٕمٚمقم /ديقسمٜمد قمـ ـمريؼ شمالُمذشمف ُمب٤مذة وهمػم ُمب٤مذة ُمع احلٗم٤مظ قمغم ًمقٟمف إص

واظمت٤مر  ،واًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م شمٗمٞمد ومْم٤مئؾ أهؾ اًمسٜم٦م واجلمقم٦م وُمٜم٤مىمبٝمؿ وظمّم٤مئّمٝمؿ

 اعمسٚمؽ اًمذي اٟمٕمٙمس قمٚمٞمف ومْم٤مئٚمٝمؿ وظمّم٤مئّمٝمؿ.  -طمرومٞم٤م–قمٚممء ديقسمٜمد 

ـَ ظمدُم٦ًم اقمؽمف هب٤م  ًم٘مد ظمدم قمٚممء ديقسمٜمد ذم ؿمبف اًم٘م٤مرة اهلٜمدي٦م وظم٤مرضمٝم٤م اًمدي

وإٟمم ٟمتٕمرض هٜم٤م  ب ظمدُم٤مهتؿ ذم أوراق ُمٕمدودة.يسٕمٜم٤م اؾمتٞمٕم٤م وٓ إصدىم٤مء وإقمداء.

ومٕمٚممء ديقسمٜمد  ًمبٕمض ُمس٤مئٚمٝمؿ اًمتل اُمت٤مزوا هب٤م قمـ همػمهؿ ُمـ اجلمقم٤مت وإطمزاب.

 واهلل شمٕم٤ممم هق اعمخت٤مر اعمٓمٚمؼ، اهلل شمٕم٤ممم قم٤ممل اًمٖمٞم٥م، ٓ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. ي٘مقًمقن:

وأُم٤م وضع  وي٘مقًمقن سمزي٤مرة اًم٘مبقر. إؾمب٤مب.همػم اهلل شمٕم٤ممم ومٞمم يٗمقق ُمـ وحيرُمقن آؾمتٕم٤مٟم٦م 

واخت٤مذ إقمراس  إردي٦م وإزه٤مر واإلض٤مءة قمغم اًم٘مبقر ودمّمٞمّمٝم٤م وقمٛمؾ اًم٘مب٤مب قمٚمٞمٝم٤م،



َ يدةَ قالع َ شرحَ    595   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 يبٞمحقن حم٤مومؾ اعمٞمالد اًمس٤مئدة وٓ يرون ضمقازه٤م. ومال ،قمٜمده٤م، وحم٤مومؾ اًمِمٕمر سم٤مًم٘مرب ُمٜمٝم٤م

 اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وُمدطمف ُمـ اعمٛمٚمقءة سم٤مخلراوم٤مت، ُمع ىمقهلؿ سم٤مؾمتحب٤مب ذيمر اًمر ؾمقل صغم

واًمتحٚمؼ سمٕمد  .واعمّم٤مومح٦م سمٕمد اًمّمٚمقات اخلٛمس همػم ختّمٞمص إوىم٤مت وشمٕملم اهلٞمئ٤مت.

صالة اجلٛمٕم٦م ًمٚمّمالة قمغم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. ويٛمٜمٕمقن ُمـ حتديد إي٤مم إلهداء 

أو آضمتمع  ،وٓ يبٞمحقن إىم٤مُم٦م وًمٞمٛم٦م سمٕمد اًمدومـ سمثالصم٦م أي٤مم سمٕمد اعمقت اًمثقاب إمم إُمقات.

ويرون إذان  وحيرُمقن اًمثالصمٞم٦م وإرسمٕمٞمٜم٦م، ذم سمٞم٧م اعمٞم٧م وشمٜم٤مول اًمٓمٕم٤مم وشمْمٞمٞمػ اًمٜم٤مس.

 قمغم اًم٘مؼم سمدقم٦م. 

وحيرُمقن أظمذ إضمرة قمغم جمرد  ويبٞمحقن اًمتقؾمؾ سم٤مٕٟمبٞم٤مء وإوًمٞم٤مء ذم اًمدقم٤مء.

ون أن اًمروح وير ويٙمرهقن اًمتسٛمٞم٦م سمـ قمبد اًمٜمبل وقمبد اًمرؾمقل. وإهداء اًمثقاب. ،اًمتالوة

سمحٞم٨م يسٛمع اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  سمجسد اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم صٚم٦م

ويٛمٙمـ قمرض اًمّمالة واًمسالم قمٚمٞمف ُمـ  وآؾمتِمٗم٤مع ُمٜمف قمـ ىمري٥م، ،اًمّمالة واًمسالم قمٚمٞمف

ويستحبقن  ا ٕٟمقاع ُمـ اًمٗمس٤مد.ويٕمدون اًمالمتذه٥م ُمّمدرً  ٤م،ويرون اًمت٘مٚمٞمد طم٘م   سمٕمٞمد.

 سمؾ يم٤من يمب٤مر قمٚممء ديقسمٜمد قمغم صٚم٦م سمٛمختٚمػ ؾمالؾمؾ اًمتّمقف اًمِمٝمػمة. أؿمٖم٤مل اًمّمقومٞم٦م،

 شمٕم٤ممم ذم زُمرهتؿ، وأوم٤مض قمٚمٞمٜم٤م ُمـ قمٚمقُمٝمؿ. يزاًمقن قمغم ذًمؽ. طمنمٟم٤م اهلل وٓ

 الزيؾوية:  -26

همال أشمب٤مقمٝم٤م ذم  فمٝمرت ذم اهلٜمد قمغم قمٝمد آؾمتٕممر اًمؼميٓم٤مين، اًمؼميٚمقي٦م ومرىم٦م صقومٞم٦م،

وذم طم٥م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمّمٗم٦م ظم٤مص٦م.  ٤مء قم٤مُم٦م،شم٘مديس وطم٥م إٟمبٞم٤مء وإوًمٞم

 ومقصٗمقهؿ سمّمٗم٤مت شمرومٕمٝمؿ قمـ ظمّم٤مئص اًمبنمي٦م. 

 «سمريكم»وًمد ذم ، هـ(134 -1272) ٘مل قمكم ظم٤منٟمأؾمسٝم٤م ُمقٟٓم٤م أمحد رض٤م ظم٤من سمـ 
 ُمـ وٓي٦م أشمراسمراديش، اهلٜمد. 

رومٕم٧م اًمٜمبل صغم اهلل وم ا،ا يمبػمً ًم٘مد همٚم٧م هذه اًمٗمرىم٦م ذم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ همٚمق  

(: 2/14)«طمدائؼ سمخِمش» ىم٤مل اًمِمٞمخ أمحد رض٤م ذم يمت٤مسمف قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم ُمٜمزًم٦م إًمقهٞم٦م.

يسٕمٜمل أن أصٗمؽ سم٤مًٕمقهٞم٦م، وًمٙمـ ٓيسٕمٜمل اًمٗمرق سمٞمٜمؽ وسملم اهلل. وم٠مُمرك إمم  ٓ !ي٤م حمٛمد»

 . «وهق أقمٚمؿ سمح٘مٞم٘متؽ اهلل شمٕم٤ممم،
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 اًمِمٞمخ وم٘م٤مل ٚمؿ سمّمٗم٤مت شمٜم٤مذم احل٘مٞم٘م٦م.يمذًمؽ وصٗم٧م اًمؼميٚمقي٦م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم

ًم٘مد أقمٓمك اهلل شمٕم٤ممم ص٤مطم٥م اًم٘مرآن » (:33)ص  «ظم٤مًمص اًمتقطمٞمد» أمحد رض٤م ظم٤من ذم يمت٤مسمف

 . «ؾمٞمدٟم٤م وُمقٟٓم٤م حمٛمدا صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمؾ ُم٤م ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ
ٚمٛمف. شمرى اًمؼميٚمقي٦م أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وإوًمٞم٤مء قمغم قمٚمؿ سمم اؾمت٠مصمر اهلل سمٕم

ؿمؽ ومٞمف أن  ٓ مم٤م» (:154، 153)ص «ظم٤مًمص اًمتقطمٞمد» أمحد رض٤م ظم٤من ذم يمت٤مسمفاًمِمٞمخ ىم٤مل 

ويمٞمػ  ختٗمك قمغم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، إؿمٞم٤مء اخلٛمس٦م اعمذيمقرة ذم أي٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م ٓ

ومم سم٤مًمؽ سمسٞمد  وهؿ أدٟمك ُمٜمزًم٦م ُمـ اًمٖمقث، ذًمؽ، و ىمد قمٚمٛمف إىمٓم٤مب اًمسبٕم٦م ُمـ أُمتف،

 . «ويمؾ رء وضمَد سمٗمْمٚمف اًمذي هق ؾمب٥م وضمقد مجٞمع إؿمٞم٤مء،اعمرؾمٚملم، 
أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  وُمٕمٜم٤مه٤م: وُمـ قم٘م٤مئد اًمؼميٚمقي٦م ُم٤م يسٛمك سمٕم٘مٞمدة اًمِمٝمقد،

ضم٤مء » ىم٤مل ُمقٟٓم٤م أمحد ي٤مر ظم٤من ذم يمت٤مسمف  ويرى أومٕم٤مل اخلٚمؼ يمٚمٝم٤م ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من.رضحي

اًم٘مقة شمرى ص٤مطم٥م ذات اًم٘مدؾمٞم٦م واًم٤م أن ُمٕمٜمك احل٤مرض واًمٜم٤مفمر ذقمً » (:1/16) «احلؼ

يسٕمٝم٤م اًمتجقل طمقل اًمٕم٤ممل  وشمسٛمع إصقات ُمـ ىمري٥م، اًمٙمقن ُمـ ُمٙم٤مٟمف يمم شمرى يمٗمٝم٤م.

 .«يمٚمٛمح سم٤مًمبٍم، وشمٕملم اعمْمٓمر، ودمٞم٥م اعمٔمٚمقم
ىم٤مل أمحد  ا ُمـ اهلل شمٕم٤ممم.وشمٕمتؼمه ٟمقرً  شمٜمٙمر اًمؼميٚمقي٦م سمنمي٦م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،

اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٟمقر ُمـ أٟمقار اهلل » (:14)ص  «ُمقاقمظ ٟمٕمٞمٛمٞم٦م» ظم٤من ذم يمت٤مسمف ي٤مر

 . «شمٕم٤ممم
٥م اًمؼميٚمقي٦م أشمب٤مقمٝم٤م ذم آؾمتٖم٤مصم٦م سم٘مبقر إٟمبٞم٤مء وإوًمٞم٤مء، وشمٕمتؼم يمؾ ُمـ يٙمرهف  شمرهمِّ

ؿمؽ أن ُمـ أٟمٙمر  ٓ» (:1/122) «ذيٕم٧م هب٤مر» ىم٤مل ُمقٟٓم٤م أجمد قمكم ذم يمت٤مسمف ا.ُمٚمحدً 

 . «بٞم٤مء وإوًمٞم٤مء ُمٚمحدآؾمتٖم٤مصم٦م سم٘مبقر إٟم
وشمٜمذر ًمّم٤مطم٥م  وشمِمٕمؾ اًمِمٛمقع ذم ضمقومٝم٤م، وشمٓمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٓمالء، شمِمٞمد اًمؼميٚمقي٦م اًم٘مبقر،

ويمذًمؽ  وشم٘مقل سم٢مىم٤مُم٦م وًمٞمٛم٦م سمٕمد صمالصم٦م ُمـ دومـ اعمٞم٧م، وحتتٗمؾ قمغم اًم٘مبقر، اًم٘مؼم، وشمتؼمك سمف.

 ة.وهمػمه٤م ُمـ ـم٘مقس يمثػم ،وإقمراس واحل٤مدي قمنمي٦م، ،واًمسٜمقي٦م إرسمٕمٞمٜمٞم٦م ًمٚمٛمٞم٧م،

 ا ُمـ اًمديـ. ويٕمدوهن٤م ضمزءً 

 :( أٟمف ىم٤مل3/276) «ُمٚمٗمقفم٤مت أمحد رض٤م ظم٤من» ُمـ قمج٤مئ٥م قم٘م٤مئد اًمؼميٚمقي٦م ُم٤م ضم٤مء ذم

 . «ؿمؽ أن إٟمبٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم شمٕمرض قمٚمٞمٝمؿ أزواضمٝمؿ، ويٕم٤مذوهنـ ٓ»
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وًمٙمـ  وشمتبع اًمٗم٘مف احلٜمٗمل، اًمسٜم٦م، أهؾ اًمؼميٚمقي٦م ذم إصؾ ُمـ مج٤مقم٦م ي٘مقًمقن:

أؿمبف رء  آطمتٗم٤مل سمٕمٞمد اعمٞمالد، ُمٜمٝم٤م: قا قم٘م٤مئدهؿ سمٕم٘م٤مئد سم٤مـمٚم٦م أظمرى،اًمؼميٚمقيقن ظمٚمٓم

ويمذًمؽ شمرومع اًمؼميٚمقي٦م ذات  سم٤مطمتٗم٤مل اًمٜمّم٤مرى سمٛمح٤مومؾ قمٞمد اعمٞمالد اعمسٞمحل ذم سمداي٦م اًمسٜم٦م.

اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمتك شمالىمل اخلراوم٤مت اًمتل شمٜمسبٝم٤م اًمٜمّم٤مرى إمم قمٞمسك قمٚمٞمف 

 -قمالوة قمغم اًمٜمٍماٟمٞم٦م- قي٦م أومٙم٤مر اهلٜمدوؾمٞم٦م واًمبقذي٦ماًمسالم. واٟمحدرت إمم اًمؼميٚم

 (. 64-58ص  )ُمقؾمققم٦م أدي٤من اًمٕم٤ممل اجل٤مُمٕم٦م،وظم٤مًمٓم٧م قم٘م٤مئده٤م اإلؾمالُمٞم٦م.

واًمرد  ،وقم٘م٤مئده٤م ،ا ُمـ اًمٙمت٥م واًمرؾم٤مئؾ ذم شم٤مريخ اًمؼميٚمقي٦مأًمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ يمثػمً 

 «دراؾم٦م اًمؼميٚمقي٦م»إلطمس٤من إهلل فمٝمػم، و «قم٘م٤مئد وشم٤مريخ اًمؼميٚمقي٦م:» قمٚمٞمٝم٤م. ويستحؼ يمت٤مب
 . ٚمٛمٓم٤مًمٕم٦مًم ًمٚمٕمالُم٦م ظم٤مًمد حمٛمقد

 الؼادرية:  -27

 م(.1166هـ= 561:م) ُمٜمسقسم٦م إمم قمبد اًم٘م٤مدر اجلٞمالين رمحف اهلل ؾمٚمسٚم٦م ُمـ اًمدراوؿم٦م،

ا قمغم رسم٤مط )ظم٤مٟم٘م٤مه( وُمدرؾم٦م وٟم٤مفمرً  ويم٤من قمبد اًم٘م٤مدر اجلٞمالين رمحف اهلل قمغم ُمذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م،

اًمٗمتح » وٟمنمت جمٛمققم٦م ُمقاقمٔمف ومٞمم سمٕمد سم٤مؾمؿ ٞمٝمم.ذم سمٖمداد، ويم٤من ًمف جمٚمس وقمظ وم

. وظمٚمٗمف ٤مح سمٕمد ظمراب سمٖمداد قمغم يد اًمتت٤مروذهب٧م اخل٤مٟم٘م٤مه واعمدرؾم٦م أدراج اًمري .«اًمرسم٤مين

وؿمٝمدت هذه  م(.126هـ = 63وقمبد اًمرزاق ) ،م(1196=ـه593:م) اسمٜم٤مه قمبد اًمقه٤مب

 ٦م اًمبٞمٕم٦م واإلرادة سمّمقرة ُمست٘مٚم٦م.واٟمتنمت ؾمٚمسٚم  سمٕمد ومؽمة ُمـ اًمزُم٤من،ا ه٤مئاًل اًمٗمرىم٦م شمٓمقرً 

ويبٕمثف إمم اًمبالد إظمرى ًمٜمنم  ، ُمـ شمالُمذشمف اخلرىم٦مويم٤من اًمِمٞمخ يٛمٜمح ُمـ يراه ُم١مهاًل 

وحتتؾ ـمريؼ  وسمدأ قمدد ُمـ ُمريديف وأصح٤مسمف ذم طمٞم٤مة ؿمٞمخٝمؿ شمٚم٘ملم اًمٜم٤مس شمٕمٚمٞممشمف. اعمذه٥م،

 واهلٜمد.  ،اًم٘م٤مدري٦م أمهٞم٦م يمؼمى ذم اًمٓمرق إظمرى ذم سم٤ميمست٤من

هذه اًمسٚمسٚم٦م ذم ؿمبف اًم٘م٤مرة اهلٜمدي٦م إمم اًمِمٞمخ حمٛمد احلسٜمل اجلٞمالين، واًمِمٞمخ وصٚم٧م 

. و اٟمْمؿ شمٕم٤ممم  واًمِم٤مه ؾمٙمٜمدر حمبقب إهلل رمحٝمؿ اهلل قمبد اًم٘م٤مدر اًمث٤مين، واًمِم٤مه يممل يمٞمتٝمكم،

واًمّمقومٞم٦م  ،إمم هذه اًمسٚمسٚم٦م ذم ؿمبف اًم٘م٤مرة اهلٜمدي٦م همػم واطمد ُمـ اًمٕمٚممء اعمِمٝمقريـ

 ( 191ص  ُمـ أُم٤مزم وزم ظم٤من ُمٔمٗمر، ُمٙم٤معم٦م سملم اعمذاه٥م، ؛7988-7981دائرة اعمٕم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م، ص)ُمقضمز  اًمّم٤محللم.
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زقمٞمؿ اًمسٚمسٚم٦م اًمسٝمروردي٦م ؿمٝم٤مب اًمديـ أسمق طمٗمص قمٛمر سمـ حمٛمد سمـ قمبد اهلل 

حتقل  ،«زٟمج٤من»سم٤مًم٘مرب ُمـ ُمديٜم٦م  «ؾُمَٝمرورد» اًمسٝمروردي اًمبٖمدادي اًمِم٤مومٕمل ُوًمَد ذم ىمّمب٦م

 ،وطمدث قمـ اإلُم٤مم اًمبٞمٝم٘مل وشمٚم٘مك اًمٕمٚمؿ ذم اجل٤مُمٕم٦م اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م.  سمٖمداد وهق ؿم٤مب.إمم

 .شمٕم٤ممم واإلُم٤مم اًم٘مِمػمي رمحٝمؿ اهلل وأيب زرقم٦م اًمدُمِم٘مل، واًمٕمالُم٦م اخلٓمٞم٥م اًمبٖمدادي،

 . شمٕم٤ممم وصح٥م اًمِمٞمخ قمبد اًم٘م٤مدر اجلٞمالين رمحف اهلل ٤م،وؾم٤مومر إمم اإلؾمٙمٜمدري٦م أيًْم 

ووزم رئ٤مؾم٦م  دراوؿم٦م وقمٛمؾ إرسمٕمٞمٜمٞم٦م واعمج٤مهدات.صمؿ ختغم قمـ اًمتدريس وصح٥م اًم

ويم٤من يرشمدي اًمرداء  اعمدرؾم٦م اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م سمدقمقة ُمـ اًمسٚمٓم٤من ُمسٕمقد اًمسٚمجقىمل، وظمٚمٞمٗم٦م سمٖمداد.

  رضحيف ذم سمٖمداد. إظمرض ويريم٥م اًمبٖمؾ ذم قم٤مُم٦م إطمقال.

ـ ُمـ شمالُمذشمف وُمريده: اعمحدث واًمٗم٘مٞمف اًمِمٝمػم احل٤مومظ اسمـ قمس٤ميمر، واإلُم٤مم ومخر اًمدي

ُمـ  ٤م،ًمف أيمثر ُمـ قمنميـ يمت٤مسمً  م.1234/ـه632شمقذم قم٤مم أسمق قمكم اًمقاؾمٓمل رمحٝمؿ اهلل.

وومٞم٤مت  .378-22/372)ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء .«ضمذب اًم٘مٚمقب»و ،«قمقارف اعمٕم٤مرف» أضمدره٤م سم٤مًمذيمر:

 .(192ص  ؛ ُمٙم٤معم٦م سملم اعمذاه٥م،5914ُمقضمز دائرة اعمٕم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م، ص ؛448-3/446إقمٞم٤من 

 ـدية: الـؼشب -29

 م(.1389-1317) ؾمٚمسٚم٦م ُمـ اًمّمقومٞم٦م اًمدراوؿم٦م أضمراه٤م حمٛمد هب٤مء اًمديـ اًمبخ٤مري

ويم٤من يّمقر احل٘مٞم٘م٦م ومسٛمك ُمريدوه هذه اًمسٚمسٚم٦م سم٤مًمٜم٘مِمبٜمدي٦م، أو  اعمّمقر، «ٟم٘مِمبٜمد» ُمٕمٜمكو

٤م سمٓمريؼ أويس اًم٘مرين وهؿ أيمثر ؿمبٝمً  وم٤مؿمتٝمروا هب٤م. ٕٟمف ٟم٘مش اؾمؿ اهلل شمٕم٤ممم ذم اًم٘مٚم٥م.

 ًٓ ذح ومٞمف أطمقاًمف  ،«ُم٘م٤مُم٤مت ؾمٞمدٟم٤م اًمِم٤مه ٟم٘مِمبٜمد» شمالُمذشمف ومٞمف يمت٤مسم٤م ؾممه . وأًمػ أطمدأصق

وًمٙمٜمف ظم٤مًمػ ُمرؿمَده ذم ؛ يرومع صقشمف سم٤مًمذيمر ُمـ ىمبُؾ  حمٛمد سم٤مسم٤م اًمسٜمقد وـمرق ذيمره. ويم٤من

ورهمؿ اظمتالف اعمرؿمد ُمٕمف ُمدة ُمـ اًمزُم٤من عم٤م طم٤من أضمٚمف  وآصمر اًمذيمر اخلٗمل. هذا اًمب٤مب،

 اؾمتخٚمٗمف. 

ذم أول أُمره٤م ذم آؾمٞم٤م اًمقؾمٓمك، وشمريمست٤من، وسمخ٤مرى، صمؿ شمٓمقرت هذه اًمسٚمسٚم٦م 

ـ يمثػمة ُمـ يموهمػممه٤م ُمـ اًمبالد. وًمٚمٜم٘مِمبٜمدي٦م ُمرايمز ذم أُم٤م واهلٜمد، ،اٟمتنمت ذم سم٤ميمست٤من

 ( 191ص  ُمـ أُم٤مزم وزم ظم٤من ُمٔمٗمر، ُمٙم٤معم٦م سملم اعمذاه٥م، ؛996-9963)ُمقضمز دائرة اعمٕم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م، ص سم٤ميمست٤من. 
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ؾمٚمسٚم٦م » يمت٤مب ٚم٦م راضمع:وأٟمقاراه٤م ُمٗمّمَّ  ،وًمٓم٤مئٗمٝم٤م ،ًمٜم٘مِمبٜمدي٦مًمالؾمتزادة ُمـ ُمِم٤ميخ ا

 عمحٛمد ُمراد إزسمٙمل اًمٜم٘مِمبٜمدي.  «اًمذه٥م ذم اًمسٚمقك وإدب

3- :اجلشتقة 

ذم اجلٞمؾ  -أؾمسٝم٤م أطمد اًمّم٤محللم: أسمق إؾمح٤مق هل ؾمٚمسٚم٦م ُمـ اًمٗم٘مراء واًمدراوؿم٦م،

مجع سملم اًمٕمٚمقم  .«ديـذيػ اًم»أو  ،«ذف اًمديـ»يٚم٘م٥م سمـ ،-اًمت٤مؾمع ُمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف

صمؿ  ًمزم اًمِمٞمخ ممِم٤مد اًمديٜمقري ؾمبع ؾمٜمقات. ،«ضمِم٧م»وًمد ذم ىمّمب٦م  اًمٔم٤مهرة واًمب٤مـمٜم٦م،

اٟمحدر  شم٘مقل سمٕمض اًمرواي٤مت: .«ضمِم٧م» اؿمتٝمرت هذه اًمسٚمسٚم٦م سم٤مجلِمتٞم٦م ٟمسب٦م إمم ُمبدئٝم٤م

، اًمتل يم٤مٟم٧م ُم٘مر احلٙمقُم٦م «هراة»سمـ «ضمِم٧م» وٟمزًمقا ذم ىمري٦م ه١مٓء اعمِم٤ميخ ُمـ آؾمٞم٤م اًمّمٖمرى،

 هـ.329/رسمٞمع أظمر 14وشمقذم هب٤م  ٟمزًم٧م ذم اًمِم٤مم. وىمٞمؾ: خلراؾم٤من ذم يقم ُمـ إي٤مم.

 ُمـ ضقاطمل اًمِم٤مم.  «قمٙم٦م»رضحيف ذمو

ويرى همػم واطمد  وذه٥م اًمبٕمض إمم أن ُم١مؾمس هذه اًمسٚمسٚم٦م هق همري٥م ٟمقاز رمحف اهلل.

وهق ُمـ ظمٚمٗم٤مء اخلقاضمف ممِم٤مد  .«ضمِم٧م» أن ُم١مؾمسٝم٤م اخلقاضمف أسمق أمحد إسمدال ُمـ

ويٕمدون اخلقاضمف ُمٕملم اًمديـ اجلِمتل رمحف اهلل داقمٞم٦ًم هل٤م ذم اهلٜمد وسم٤ميمست٤من، و يم٤من  ًمديٜمقري.ا

سم٤مسم٤م ومريد اًمديـ يمٜم٩م  وُمـ ظمٚمٗم٤مئف ُمـ ظمٚمٗم٤مئف اخلقاضمف ىمٓم٥م اًمديـ سمختٞم٤مر اًمٙم٤ميمل رمحف اهلل.

 «ؾم٤مهٞمقال»ُمـ ُمديري٦م  «سم٤مك سمتـ» ورضحيف ذم م.1235هـ/668اعمتقرم قم٤مم  ؿمٙمر رمحف اهلل،
 و رضحيف ذم ،قمكم أمحد ص٤مسمر أطمدمه٤م: وًمٚمب٤مسم٤م ومريد اًمديـ ُمريدان وص٤مطمب٤من: ست٤من(.)سم٤ميم

وصم٤مين أسمرز  .«اًمّم٤مسمري اجلِمتل» ويٓمٚمؼ قمغم أشمب٤مقمف .«روريمل» سم٤مًم٘مرب ُمـ ُمديٜم٦م «يمٚمػم»

 .«اًمٜمٔم٤مُمل» ويٓمٚمؼ قمغم أشمب٤مقمف .«دهلل» ورضحيف ذم ٟمٔم٤مم اًمديـ إوًمٞم٤مء رمحف اهلل، ُمريديف:
 (. 193ص  حمٛمد زيمري٤م اًمٙم٤مٟمدهٚمقي؛ ُمٙم٤معم٦م سملم اعمذاه٥م ُمـ أُم٤مزم اًمِمٞمخ وزم ظم٤من ُمٔمٗمر، ًمٚمِمٞمخ ،)شم٤مريخ ضمِم٧م

 األشاعرة واداتريدية:  -31

 واعم٤مشمريدي٦م. ،إؿم٤مقمرة ٕهؾ اًمسٜم٦م واجلمقم٦م ـم٤مئٗمت٤من ذم اعمس٤مئؾ آقمت٘م٤مدي٦م:

 أيب ُمقؾمكُمـ ُوًمد  وهق هؿ اعمٜمسقسمقن إمم اإلُم٤مم أيب احلسـ إؿمٕمري. :وإؿم٤مقمرة

وأشمب٤مع اإلُم٤مم أيب ُمٜمّمقر اعم٤مشمريدي ذم إُمقر  وؾم٤مئط. س٧مإؿمٕمري ريض اهلل قمٜمف سم

 -وهق ُمـ شمالُمذة اإلُم٤مم حمٛمد سمـ احلسـ اًمِمٞمب٤مين .«اعم٤مشمريدي٦م» آقمت٘م٤مدي٦م يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ



َ يدةَ قالع َ شرحَ    6   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 سمثالث وؾم٤مئط.  -وؿمٞمخ اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ،ص٤مطم٥م اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م

واعمس٤مئؾ آقمت٘م٤مدي٦م وشمدىمٞم٘مٝم٤م. ًمديٜمٞم٦م ًم٘مد يم٤من ه١مٓء قمغم ذروة ُمـ حت٘مٞمؼ إصقل ا

ويمِمٗمقا ؿمبٝم٤مت اعمالطمدة واًمزٟم٤مدىم٦م  أيمدوا اًمٕم٘م٤مئد اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مٕدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمٜم٘مٚمٞم٦م.و

ومٜمس٥م قمٚمؿ  ومتجغم ُمذه٥م اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم قمغم أطمسـ وضمف. وأسمٓمٚمقه٤م سم٤مًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ.

 اًمٙمالم ذم أهؾ اًمسٜم٦م واجلمقم٦م إمم هذيـ اإلُم٤مُملم. 

طمٞم٨م يتبع اًمٜم٤مس اعمذه٥م  أسمق ُمٜمّمقر اعم٤مشمريدي ُمـ أهؾ ُم٤موراء اًمٜمٝمر،يم٤من اإلُم٤مم 

ٓشمب٤مقمٝمؿ  «اعم٤مشمريدي٦م» وم٠مـمٚمؼ قمغم إطمٜم٤مف ويم٤من اعم٤مشمريدي قمغم ُمذه٥م إطمٜم٤مف، احلٜمٗمل،

 إي٤مه ذم اًمٕم٘م٤مئد. 

 ؾمٛمرىمٜمد، وُمـ أؿمٝمر ُمدٟمف: اعمٜمٓم٘م٦م اًمتل ذم ؿممل هنر ضمٞمحقن، وُم٤موراء اًمٜمٝمر:

 ، وظمقارزم، وـم٤مؿم٘مٜمد. وسمدظمِم٤من وسمخ٤مرى، وومرهم٤مٟم٦م،

إىم٤مًمٞمؿ وأيمثره٤م  هق أضمؾ  » :«ُم٤موراء اًمٜمٝمر» هـ( ذم38:م) ىم٤مل أسمق قمبد اهلل اعم٘مدد

وُمٕمدن اخلػم، وُمست٘مّر اًمٕمٚمؿ، وريمـ اإلؾمالم اعمحٙمؿ، وطمّمٜمف إقمٔمؿ، ُمٚمٙمف  ،٦م وقمٚممءأضمٚمَّ 

، وُم٤مل اعمٚمقك، وضمٜمده ظمػم اجلٜمقد، ىمقم أوًمق سم٠مس ؿمديد، ورأي ؾمديد، واؾمؿ يمبػم أضمؾ  

 ًٓ ا ُمٜمّمقرة  ذم دوًم٦م أسمدً  ُم٘مٞمًم ُمديد، وظمٞمؾ وَرضْمؾ، وومتح وٟمٍم...، وشمرى ديٜم٤ًم ُمست٘مٞمم وقمد

ده، ومٞمف يبٚمغ اًمٗم٘مٝم٤مء درضم٤مت اعمٚمقك، ويٛمٚمؽ ذم همػمه دة، وممٚمٙم٦م ضمٕمٚمٝم٤م اهلل قمٚمٞمٝمؿ ُم١مسمَّ ُم١ميَّ 

ُمٕمدن ، وهقل اًمروم، وُمٗمخر اعمسٚمٛملم، واًمؽمك، وشمرس اًمٖمزِّ  ُمـ يم٤من ومٞمف ممٚمقك، هق ؾمد  

 (1/26)أطمسـ اًمت٘م٤مؾمٞمؿ ذم ُمٕمروم٦م إىم٤مًمٞمؿ، ٕيب قمبد اهلل حمٛمد سمـ أمحد اعم٘مدد  ش.اًمراؾمخلم

 ،وذم ؾمٙم٤مهن٤م ؿمقاومع احلسـ إؿمٕمري سمٖمداد ُم٘مر اخلالوم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وؾمٙمـ اإلُم٤مم أسمق

 ٤م.يم٤من ُم٤مًمٙمٞم   وىمٞمؾ: ٤م قمغم اًم٘مقل اًمراضمح.ويم٤من إؿمٕمري سمدوره ؿم٤مومٕمٞم   وطمٜم٤مسمٚم٦م. ،وُم٤مًمٙمٞم٦م

ٟمسب٦م إمم  «إؿم٤مقمرة» وم٠مـمٚمؼ قمغم ُمٕمٔمؿ اًمِم٤مومٕمٞم٦م واعم٤مًمٙمٞم٦م وُمٕمٔمؿ احلٜم٤مسمٚم٦م ٤م.ؾ: يم٤من طمٜمبٚمٞم  وىمٞم

 اإلُم٤مم إؿمٕمري. 

وإئٛم٦م  ،واًمت٤مسمٕملم ،واًمٓم٤مئٗمت٤من ذم اًمقاىمع قمغم ُم٤م صمب٧م واؾمت٘مر ُمـ ُمذه٥م اًمّمح٤مسم٦م

٘مٞم٘مل. ٓ طم واًمٜمزاع ومٞمٝم٤م ًمٗمٔمل وصقري، ُمس٠مًم٦م. (12ومل خيتٚمػ اإلُم٤مُم٤من إٓ ذم ) اعمجتٝمديـ.

ومل يٜم٘مؾ قمـ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل  صمؿ هق ُمس٤مئؾ مل يرد ٟمص سيح ُمـ اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م ومٞمٝم٤م.

قمٜمٝمؿ رء واضح. 



َ يدةَ قالع َ شرحَ    61   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 : «األشاعرة» حتؼقق كؾؿة

يرد ، و«إؿم٤مقمرة» يٓمٚمؼ أهؾ اًمٕمٚمؿ واعمّمٜمٗمقن ُمـ أهؾ اًمسٜم٦م واجلمقم٦م قمغم إؿمٕمري٦م

وهق ، «إؿمٕمريقن»أو ،«إؿمٕمريلم» ًمٙم٤من «إؿمٕمري»ًمق يم٤من اًمٖمرض مجع  اإلؿمٙم٤مل سم٠مٟمف

مجع إؿمٕمري  «صحٞمح اًمبخ٤مري»ٟمسب٦م إمم أيب احلسـ إؿمٕمري. ورد ذم  ،«إؿمٕمري» مجع

إن إؿمٕمِريِّلم إذا أرُمٚمقا ذم اًمٖمزو، أو ىمؾ ». ىم٤مل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: «إؿمٕمريلم» قمغم

 (2486ٞمح اًمبخ٤مري، رىمؿ:)صح احلدي٨م.ش. ـمٕم٤مم قمٞم٤مهلؿ سم٤معمديٜم٦م مجٕمقا ُم٤م يم٤من قمٜمدهؿ ذم صمقب واطمد

 ًمٙم٤من ،«أؿمٕمر»إٟمف مجع  وًمق شمٙمٚمٗمٜم٤م وىمٚمٜم٤م: ؟«أؿم٤مقمرة»قمغم  «إؿمٕمري» َؿ مجعومٚمِ 

 قمغم «أؾمٗمؾ»، و«أيم٤مسمر»قمغم  «أيمؼم»جيٛمع و، «أص٤مهمر»قمغم  «أصٖمر»يمم جيٛمع ، «أؿم٤مقمر»

 ومم سم٤مل اًمت٤مء حل٘متف؟  «أؾم٤مومؾ»

ف سمتٍمف: ظمالصت (،5/71) «اعمخّمص» ( ذم458:مسمحثف اسمـ ؾمٞمدة ) اجلواب:

٤م مجٕمً –ومجٛمٕمقه «أؿمٕمر»ومحذومقا اًمٞم٤مء اعمِمددة ًمٙمثرة آؾمتٕممل، ومّم٤مر «إؿمٕمري» أرادوا مجع

صمؿ قمقضقا قمـ ي٤مء اًمٜمسب٦م  .«أؿم٤مقمر» ا قمغم٤م ُمٙمرًس مجٕمقا مجٕمً و .«أؿمٕمرون» ٤م وم٘م٤مًمقا:ؾم٤معم٤م أطمٞم٤مٟمً 

 . «ةأؿم٤مقمر» أو وىمٗمقا قمٚمٞمف وم٘م٤مًمقا: اعمحذووم٦م سمزي٤مدة اًمت٤مء ذم آظمر اجلٛمع،
وإؿمٕمري٦م  يٓمٚمؼ إؿم٤مقمرة قمغم اعم٤مشمريدي٦م وإؿمٕمري٦م يمٚمٞمٝمم، :«دؾمتقر اًمٕمٚممء» ىم٤مل ذم

٦م يمٚمتٞمٝمم ذم وأُم٤م قم٤مُم٦م اعمتٙمٚمٛملم ومٞمٓمٚم٘مقن إؿم٤مقمرة وإؿمٕمري (.1/87ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م اعم٤مشمريدي٦م.)

 ُم٘م٤مسمٚم٦م اعم٤مشمريدي٦م.

يمثر( )أو أ وىمبٚمف طمروم٤من إذا اٟمتٝمك آؾمؿ سمٞم٤مء ُمِمددة، ىم٤مل اًمِمٞمخ قمبد احلٗمٞمظ اًمبٚمٞم٤موي:

إمم  ٟمسب٦م «اإلؾمٙمٜمدري»و ،«اًمِم٤مومٕمل» إمم ٟمسب٦م «ؿم٤مومٕمل» يمم ي٘م٤مل وضم٥م طمذف اًمٞم٤مء،

وىمٚم٥م اًمث٤مًم٨م  وضم٥م ومتح اًمث٤مين، ُمثؾ:طمل، . وم٢من يم٤من ىمبؾ اًمٞم٤مء طمرف واطمد،«اإلؾمٙمٜمدري٦م»

 (. 12ص  )ُمّمب٤مح اًمٚمٖم٤مت،.«احلل» ُمثؾ احلََٞمِقي ُمـ ا،واوً 

وظمدُم٤مت ُمِم٤ميخ قمٚمؿ اًمٙمالم  ،وأؿم٤مر اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم دقم٤مة اًمٞمٛمـ

 (4388)صحٞمح اًمبخ٤مري، رىمؿ:ش.واحلٙمٛم٦م يمٟمٞم٦م ،اإليمن يمن» اًمدقمقي٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م سم٘مقًمف:

إصمب٤مت  :أي ،واحلٙمٛم٦م ظمػم اإليمن واًمذي يتٕمدى إمم همػمهؿ هق إيمن أهؾ اًمٞمٛمـ. :أي

 اعمس٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م سم٤مٕدًم٦م اًمٜم٘مٚمٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م ُمٜمسقب إمم أهؾ اًمٞمٛمـ. 



َ يدةَ قالع َ شرحَ    62   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
هذه اًمسٓمقر أن اجلٛمٚم٦م إومم شمِمػم إمم اًمدقم٤مة اعمت٘مدُملم اًمذيـ شمٗمرىمقا ذم ويرى يم٤مشم٥م 

ويم٤مٟمقا ي٘مقُمقن سم٤مًمدقمقة  واطمؽمومقا اًمتج٤مرة ًمٕمٞمِمٝمؿ. اعمٜم٤مـمؼ اًمس٤مطمٚمٞم٦م ُمع اًم٘مقاومؾ اًمتج٤مري٦م،

وم٤مٟمتنم اإلؾمالم ذم ضقاطمل ممب٤مئل، سم٤مإلض٤موم٦م إمم يمػمآ،  إمم اًمديـ سمج٤مٟم٥م أقممهلؿ اًمتج٤مري٦م.

ويمٞمٜمٞم٤م، وأوهم٤مٟمدا، وسمالد أظمرى ُمـ إومري٘مٞم٤م  وٟمٞمسٞم٤م، ورسي ٟٓمٙم٤م، وُم٤مًمدي٥م،وُم٤مًمٞمزي٤م، وأٟمد

 ٤م ُمـ قم٤مـمٗم٦م اخلدُم٦م سم٤مًمٜمٗمس.طمٞم٨م اٟمتنم اعمذه٥م اًمِم٤مومٕمل اٟمٓمالىمً 

يقضع هب٤م يمؾ رء ذم حمٚمف ُمع إشم٘م٤من ومراؾم٦م »وم٤محلٙمٛم٦م هل  «احلٙمٛم٦م يمٟمٞم٦م» وأُم٤م ىمقًمف:

ُمٜمّمقر اعم٤مشمريدي قمـ ـمريؼ  ُم٤مم أسمقواإل ،ىم٤مم سمف اإلُم٤مم أسمق احلسـ إؿمٕمري .«اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ

وأىم٤مُمقا قمٚمؿ  وأومحٛمقا اعمبتدقم٦م. وزيٜمقا ُمس٤مئؾ اًمٕم٘مٞمدة سم٤مٕدًم٦م اًمٜم٘مٚمٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م، قمٚمؿ اًمٙمالم،

 ا.ؿ اهلل شمٕم٤ممم ظمػمً هومجزا اًمٙمالم قمغم ىمقاقمد صم٤مسمت٦م راؾمخ٦م.

 إلمام أيب احلسن األشعري: لموجزة ترمجة 

أيب سمنم إؾمح٤مق سمـ إؾممقمٞمؾ سمـ قمبد اهلل أسمق احلسـ قمكم سمـ إؾممقمٞمؾ سمـ  اؾمٛمف وٟمسبف:

 .  سمـ ىمٞمس إؿمٕمري اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾسمـ ُمقؾمك سمـ سمالل سمـ أيب سمردة سمـ أيب ُمقؾمك قمبد اهلل

وشمقذم قمغم اعمِمٝمقر ُمـ  واًم٘مقل إول أؿمٝمر. ، ذم اًمبٍمة.ـه 27أو  26وًمد قم٤مم 

 . ـه324واًمراضمح أٟمف شمقذم قم٤مم  هـ ذم سمٖمداد.33اًم٘مقل قم٤مم

وىم٣م أرسمٕملم ؾمٜم٦م ُمـ  اًمٕمٚمؿ قمغم أيب قمكم قمبد اًمقه٤مب اجلب٤مئل اعمٕمتززم، شمٚم٘مك ُمب٤مدئ

وذات يقم رأى اًمٜمبل صغم  قمٛمره ذم آٟمتّم٤مر ًمٕم٘م٤مئد اعمٕمتزًم٦م طمتك ص٤مر ذم قمداد أئٛم٦م اعمٕمتزًم٦م.

وشمٙمررت  ش.اٟمٍماعمذاه٥م اعمروي٦م قمٜمل وم٢مهن٤م احلؼ» اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٞمم يرى اًمٜم٤مئؿ ي٘مقل ًمف:

وم٘م٤مم قمغم اعمٜمؼم ذم  نم إول وإوؾمط وإظمػم ُمـ رُمْم٤من صمالث ُمرات.هذه اًمرؤي٤م ذم اًمٕم

صمؿ شمقضمف إمم سمٖمداد  شمب٧ُم ُمـ قم٘م٤مئد اعمٕمتزًم٦م، ُمسجد اًمبٍمة وأقمٚمـ سمّمقت ضمٝمقري:

 ُمٜمٝم٤م: ا ُمـ اًمٙمت٥م ذم اًمرد قمغم اعمٕمتزًم٦م،وأًمػ قمددً  واؾمتٙمٛمؾ دراؾم٦م احلدي٨م واًمٗم٘مف،

  .«اإلسم٤مٟم٦م»و، «ُم٘م٤مٓت اإلؾمالُمٞملم»، و«اعمقضمز»
٤م أظمرى ( أؾمب٤مسمً 27-269)ص  «اًمٗمرق اًمٙمالُمٞم٦م» وذيمر اًمديمتقر/قمكم قمبد اًمٗمت٤مح ذم

 دومٕم٧م اإلُم٤مم أسم٤م احلسـ إؿمٕمري إمم اًمرضمقع قمـ قم٘م٤مئد اعمٕمتزًم٦م.

أسمق  ُمـ أسمرز شمالُمذشمف: ويم٤من قمغم ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل، وًمف ُمٜمزًم٦م ؾم٤مُمٞم٦م ذم اًمِم٤مومٕمٞم٦م. 

وأسمق احلسـ  ، وسمٜمدار سمـ احلسـ اًمّمقذم،اهلل حمٛمد سمـ أمحد اًمٓم٤مئل، وأسمق احلسـ اًمب٤مهكمقمبد



َ يدةَ قالع َ شرحَ    63   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 قمكم سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٓمؼمي. 

سمقضقء قم٤مًُم٤م صغم اًمٗمجر قمنميـ  ىم٤مل شمٚمٛمٞمذه سمٜمدار وهق يتحدث قمـ قمب٤مدشمف وىمٜم٤مقمتف:

ويم٤مٟم٧م ٟمٗم٘متف  ويم٤من يٕمٞمش قمغم همٚم٦م اًم٘مري٦م اًمتل وىمٗمٝم٤م ضمده سمالل سمـ أيب سمردة ٕوٓده. اًمٕمِم٤مء.

 وزي٤مدة.  درهؿٌ  ومٙمؾ ؿمٝمرٍ  درمه٤م. (17شمتج٤موز ) اًمسٜمقي٦م ٓ

ىم٤مل اًمٕمالُم٦م شم٤مج اًمديـ اًمسبٙمل: وُمـ أراد ُمٕمروم٦م ىمدره وأن يٛمتغمء ىمٚمبف ُمـ طمبف ومٕمٚمٞمف 

اًمذى صٜمٗمف احل٤مومظ  «احلسـ إؿمٕمرى اعمٗمؽمى ومٞمم ٟمس٥م إمم اإلُم٤مم أيب شمبٞملم يمذب»سمٙمت٤مب 

قن ومٞم٘م٤مل: يمؾ ؾمٜمل ٓ يٙم ،وأطمسٜمٝم٤م ،وأقمٔمٛمٝم٤م وم٤مئدة ،وهق ُمـ أضمؾ اًمٙمت٥م ،اسمـ قمس٤ميمر

ويم٤من ُمِمٞمختٜم٤م ي٠مُمرون  قمٜمده يمت٤مب اًمتبٞملم ٓسمـ قمس٤ميمر ومٚمٞمس ُمـ أُمر ٟمٗمسف قمغم سمّمػمة،

 اًمٓمٚمب٦م سم٤مًمٜمٔمر ومٞمف. 

وحيتٛمؾ أٟمف يم٤من قمغم  وهذا همػم صحٞمح، ٤م.وىمٞمؾ: يم٤من ُم٤مًمٙمٞم   يم٤من قمغم ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م،

 ويٗمتل هبم.  ٤م،قمٚمٍؿ سم٤معمذهبلم قمٚمم شم٤مُم  

قمف فمٚمقا حيٛمقن اعمذه٥م اًمِم٤مومٕمل ذم قمٛمقم وًمٙمـ أشمب٤م يم٤من قمغم ُمذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م، ىمٞمؾ:و

  إطمقال.

 اًمب٤مىمالين سمٙمر أسمق وأول ُمـ ضبط قم٘م٤مئد إؿمٕمري٦م سمٕمد ووم٤مة ُم١مؾمس اعمذه٥م،

وأسمق  (،46:ماسمـ ومقرك) :-قمالوة قمٚمٞمف–وُمـ أئٛم٦م هذا اعمذه٥م وُمِم٤مهػمه  (.43:م)

 ًمسٛمٜم٤مينضمٕمٗمر ا وأسمق (،429:م) (، وقمبد اًم٘م٤مهر اًمبٖمدادي418:م) إؾمح٤مق اإلؾمٗمرائٞمٜمل

واسمـ شمقُمرت  (،55:م) طم٤مُمد اًمٖمزازم وأسمق (،478:م) (، وأسمق اعمٕم٤مزم اجلقيٜمل444:م)

وقمْمد اًمدوًم٦م ، (65:م) وومخر اًمديـ اًمرازي (،548:م) اًمٗمتح اًمِمٝمرؾمت٤مين ، وأسمق(524:م)

-3/347اًمٓمب٘م٤مت اًمٙمؼمی ًمٚمسبٙمل ؛ ۲55 -۲4۷ضمالء اًمٕمٞمٜملم، ص ؛5-2/3)إحت٤مف اًمس٤مدة اعمت٘ملم  (.753:م) اإلجيل

ومرق شمٜمتس٥م إمم  ؛274-268إؿمٕمري؛  اًمٗمرق اًمٙمالُمٞم٦م، ص اإلُم٤مم أيب احلسـ ٟمس٥م إمم شمبٞملم يمذب اعمٗمؽمي ومٞمم؛ 347 ،441

 (126-1218اإلؾمالم، ص

 إلمام أيب مـصور اداتريدي: ل ةموجزترمجة 

 ُمـ ؾمٛمرىمٜمد، «ُم٤مشمريد» وًمد ذم ىمري٦م اؾمؿ اإلُم٤مم اعم٤مشمريدي: حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمقد،

وشمدل اًم٘مرائـ وأصم٤مر قمغم أٟمف  يٛمٙمـ اجلزم سمت٤مريخ ُمٞمالده، وٓ ذم ُمٜمٓم٘م٦م ُم٤م وراء اًمٜمٝمر. وهل

أظمذ اًمٗم٘مف احلٜمٗمل وقمٚمؿ  هـ.333شمقذم ذم ؾمٛمرىمٜمد قم٤مم  أو سمٕمده. أوىمبٚمف سم٘مٚمٞمؾ، ،هـ238وًمد 



َ يدةَ قالع َ شرحَ    64   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 هـ. 268اًمٙمالم قمـ ٟمٍم سمـ حيٞمك اًمبٚمخل اعمتقرم 

ُم٤مم اعم٤مشمريدي ُمـ أصم٤مر واًمٜمت٤مئ٩م ذه٥م أيمثر قمٚممء إطمٜم٤مف إمم أن ُم٤م شمقصؾ إًمٞمف اإل

ا سم٠مصقل اًمديـ سمّمٗم٦م ظم٤مص٦م، ويم٤من ظمبػمً  يقاومؼ حلد يمبػم أومٙم٤مر اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م وقم٘م٤مئده.

٥م سمـ ويٕمد ُمـ اًمٕمٚممء إومذاذ ذم هذا اًمٗمـ. ، «إُم٤مم اعمتٙمٚمٛملم»و ،«اإلُم٤مم اعمٝمدي»يم٤من يٚم٘مَّ
 وهمػمه٤م.  «رئٞمس أهؾ اًمسٜم٦م»و

 ومٙم٤من يروي يمت٥م اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل سمٙمؾ ساطم٦م،يم٤من اإلُم٤مم اعم٤مشمريدي يروي  

ووصٞم٦م  ،ورؾم٤مًم٦م اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م إمم قمثمن اًمبتل، ورؾم٤مًم٦م اًمٕم٤ممل واعمتٕمٚمؿ ،«اًمٗم٘مف إسمسط»

وهمػمه٤م قمـ أؾم٤مشمذشمف: أيب ٟمٍم أمحد سمـ قمب٤مس  ،اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م إمم يقؾمػ سمـ ظم٤مًمد

ويروي ه١مٓء إئٛم٦م هذه  حيٞمك اًمبٚمخل. ين، وٟمٍم سمـ٤ماًمبٞم٤ميض، وأمحد سمـ إؾمح٤مق اجلقزضم

قمـ  ،اًمٙمت٥م قمـ أيب ؾمٚمٞممن ُمقؾمك اجلقزضم٤مين ص٤مطم٥م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ احلسـ اًمِمٞمب٤مين

 . اًمِمٞمب٤مين ؿمٞمخف حمٛمد سمـ احلسـ

وُمـ احل٘م٤مئؼ أن ٟمٔمري٤مت اإلُم٤مم اعم٤مشمريدي وومروقمف اخل٤مص٦م سم٤مًمٕم٘م٤مئد شم٘مقم قمغم أىمقال 

وأصمب٧م اإلُم٤مم اعم٤مشمريدي أومٙم٤مر اإلُم٤مم أيب  ؾم٤مئؾ.اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م، اًمتل ضم٤مءت ذم هذه اًمر

 اًمِمٙمقك واًمِمبٝم٤مت. ٘مراءهت٤م اًمتل ٟم٘مٓمع سم طمٜمٞمٗم٦م سم٤مٕدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمٜم٘مٚمٞم٦م،

ومُٞمٜمَس٥م إًمٞمف   ذم اعمقضققم٤مت اًمتل دأب قمغم شمدريسٝم٤م،٤م ىمٞمًم وأًمػ اإلُم٤مم اعم٤مشمريدي يمتبً 

 اًمٙمت٥م اًمت٤مًمٞم٦م:

يمت٤مب  -4 يمت٤مب اجلدل. -3 يمت٤مب ُمآظمذ اًمنمائع. -2 يمت٤مب شم٠مويؾ اًم٘مرآن. -1

يمت٤مب رد -7 يمت٤مب اًمتقطمٞمد.-6 يمت٤مب اعم٘م٤مٓت ذم اًمٙمالم. -5إصقل ذم أصقل اًمديـ. 

. يمت٤مب رد هتذي٥م اجلدل ًمٙمٕمبل-9 .بلٕميمت٤مب رد قمٞمد اًمٗمس٤مق ًمٚمٙم-8 أوائؾ إدًم٦م ًمٚمٙمٕمبل.

1- .رد يمت٤مب اإلُم٤مُم٦م ًمبٕمض اًمرواومض.-11 يمت٤مب رد إصقل اخلٛمس٦م ٕيب حمٛمد اًمب٤مهكم 

ومرق ُمٕم٤مسة ؛ 7/19إقمالم ًمٚمزريمكم ؛ 249شم٤مج اًمؽماضمؿ، ص ؛2/13)اجلقاهر اعمْمٞم٦م  اًمرد قمغم اًم٘مراُمٓم٦م. -12

إؾمت٤مذ/ همالم أمحد  شمرمج٦م: ،241-238ص  ؛ اعمذاه٥م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمِمٞمخ حمٛمد أيب زهرة ،1232-1227شمٜمتس٥م إمم اإلؾمالم، ص

  .احلريري(

واًمٕم٘م٤مئد  ،ذاه٥م، واًمٓمب٘م٤مت واًمؽماضمؿيؽمضمؿ ُمٕمٔمؿ ُم١مًمٗملم ذم شم٤مريخ اًمٗمرق واعممل 

 ،وووم٤مشمف ،وٟمسبف ،وايمتٗمك سمٕمْمٝمؿ سمسٓمقر قم٤مسمرة ُمـ ذيمر اؾمٛمف ًمإلُم٤مم أيب ُمٜمّمقر اعم٤مشمريدي.



َ يدةَ قالع َ شرحَ    65   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
اًمٚمٝمؿ إٓ أمحد سمـ قمقض اهلل  وُمِم٤مخيف، أو ايمتٗمك سمذيمر سمٕمض شمّم٤مٟمٞمٗمف، ،وسمٕمض شمالُمذشمف

وأؿم٤مر إمم  .«قيماعم٤مشمريدي٦م: دراؾم٦م وشم٘م» احلريب اًمذي اؾمتٕمرض شمرمجتف ُمٗمّمٚم٦م ذم يمت٤مسمف

 إؾمب٤مب اًمتل دومٕم٧م إمم قمدم شمرمج٦م يمت٥م اًمت٤مريخ واًمؽماضمؿ ًمف. 

 واًمديمتقر/أمحد محدي ذم ،«اًمتٕمريػ سم٤معمدرؾم٦م اعم٤مشمريدي٦م» د ذمايمم أؿم٤مر قمقاد حمٛمقد قمق

 إمم أؾمب٤مب قمدم ذيمر شمرمجتف ذم يمت٥م اًمت٤مريخ واًمؽماضمؿ.  «ضمٝمقد اعمدرؾم٦م اعم٤مشمريدي٦م»

 اتريدي: مراحل خمتؾػة لؾؿذهب اد

هـ ذم 333اؿمتٖمؾ اإلُم٤مم اعم٤مشمريدي ُمـ سمٕمد ُمٜمتّمػ اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م اهلجري إمم ووم٤مشمف 

 ا ُمـ اًمٙمت٥م.  وأًمػ قمددً  ُمٜم٤مفمرة اًمٗمرق اعمختٚمٗم٦م،

 وظمدم ُمذهبف سمٕمده يمثػم ُمـ شمالُمذشمف ُمب٤مذة وهمػم ُمب٤مذة وىم٤مُمقا سمٜمنمه. 

أومٙم٤مره ذم اًمٕم٤ممل  وٟمنموا ،وومٞمم يكم أؾممء سمٕمض ُمِم٤مهػم اًمٕمٚممء اًمذيـ ضبٓمقا ُمذهبف

 اإلؾمالُمل سمٕمد ووم٤مشمف: 

شمتٚمٛمذ قمغم اإلُم٤مم  اسمـ ؿمٞمخ اإلُم٤مم اعم٤مشمريدي: أيب ٟمٍم اًمٕمٞم٤مض. أسمق أمحد اًمٕمٞم٤مض،َ۞

ىم٤مل أسمق  واًمت٘مقى. ،واًمّمالح ،واًمٗمْمؾ ،يم٤من قمغم ذروة ُمـ اًمٕمٚمؿ اعم٤مشمريدي سمٕمد ووم٤مة واًمده.

ًمٜمٝمر ُمٜمذ ُمئ٦م ؾمٜم٦م ُمثؾ اًمٗم٘مٞمف ُم٤م ظمرج ُمـ ظمراؾم٤من إمم ُم٤م وراء ا» اًم٘م٤مؾمؿ احلٙمٞمؿ اًمسٛمرىمٜمدي:

 (2/237)اجلقاهر اعمْمٞم٦م  .شوشم٘مك ،وٟمزاه٦مً  ،وشمديٜم٤ًم ،وًمس٤مًٟم٤م ،ووم٘مًٝم٤م ،أيب أمحد اًمٕمٞم٤ميض قمٚمًم 

( شمٚم٘مك اًمٗم٘مف وقمٚمؿ اًمٙمالم ُمـ ٧مه342:ماًم٘م٤ميض أسمق اًم٘م٤مؾمؿ احلٙمٞمؿ اًمؽمُمذي)َ۞

ت اعمٜم٤مفمرات طملم يمثر «اًمسقاد إقمٔمؿ قمغم ُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م» أًمػ يمت٤مب اإلُم٤مم اعم٤مشمريدي،

شُمرضِمَؿ إمم  ُمع أهؾ اًمبدع ذم اًم٘مرن اًمراسمع اهلجري ذم ؾمٛمرىمٜمد وسمخ٤مرى وُم٤م وراء اًمٜمٝمر.

 ،واًمؽميمٞم٦م ،واًمٗم٤مرؾمٞم٦م ،وـمبع اًمٙمت٤مب ذم اًمٕمرسمٞم٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م سم٠مُمر إُمػم إؾممقمٞمؾ اًمبخ٤مري.

 ُمٓمبقع.  ،«ؾمالم إطمٙمؿ قمغم ؾمقاد إقمٔمؿ» وقمٚمٞمف ذح إسمراهٞمؿ احلٚمٛمل سم٤مؾمؿ 

هـ( ُمّمٜمػ 493:م حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ احلسلم اًمبزدوي اًم٘م٤ميض اًمّمدر)أسمق اًمٞمرسَ۞

 ُمـ اعمٙمتب٦م إزهري٦م. «ه٤مٟمزسمٞمؽمًمٞمٜمس» ـمبع اًمٙمت٤مب سمتح٘مٞمؼ اعمستنمق ،«أصقل اًمديـ» يمت٤مب

 يم٤من يٕمتؼم ؿمٞمخ احلٜمٗمٞم٦م سمٕمد ؿم٘مٞم٘مف إيمؼم قمكم اًمبزودي. 

و ٟمجؿ  اًمديـ قمٛمر سمـ  أؿمٝمرهؿ اسمٜمف: أسمق اعمٕم٤مزم أمحد، شمٚم٘مك اًمٕمٚمؿ ُمٜمف يمثػم ُمـ اًمٓمٚمب٦م،
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 . «اًمٕم٘م٤مئد اًمٜمسٗمٞم٦م» حمٛمد اًمٜمسٗمل ص٤مطم٥م يمت٤مب

يم٤من اًمٗم٘مف يٖمٚم٥م قمغم قمٚمؿ اًمٙمالم ذم اعم٤مشمريدي٦م ُمـ ووم٤مة اإلُم٤مم اعم٤مشمريدي طمتك هن٤مي٦م 

وأًمػ يمثػم ُمـ قمٚممء اعم٤مشمريدي٦م اًمٕم٘م٤مئد سمٕمد اًم٘مرن اخل٤مُمس اهلجري  اًم٘مرن اخل٤مُمس اهلجري.

 وُمـ أؿمٝمر قمٚممء هذا اًمٕمٝمد ويمتبٝمؿ ُم٤م يكم:  ُمـ اًمٙمت٥م. اوأًمػ سمٕمْمٝمؿ قمددً  ،٤م ُمست٘مٚم٦مً يمتبً 

سمحر »و، «شمبٍمة إدًم٦م» ص٤مطم٥م أسمق اعمٕملم ُمٞمٛمقن سمـ حمٛمد سمـ ُمٕمتٛمد اًمٜمسٗمل، ۞

سملم هنر  «ٟمسػ» ٟمسب٦م إمم ُمديٜم٦م «اًمٜمسٗمل» أـمٚمؼ قمٚمٞمف .«اًمتٛمٝمٞمد ًم٘مقاقمد اًمتقطمٞمد»و ،«اًمٙمالم

وأسمق اعمٕملم  .«ُمٙمحقل» إقمغم ٟمسب٦م إمم ضمده «اعمٙمحقزم» أـمٚمؼ قمٚمٞمفو ضمٞمحقن وؾمٛمرىمٜمد،

 واًمٖمزازم وحيتؾ قمٜمد اعم٤مشمريدي٦م ُمـ اعمٙم٤مٟم٦م ُم٤م حيتٚمف اًمب٤مىمالين اًمٜمسٗمل ذم قمداد ُمِم٤مهػم اًمٕمٚممء.

 قمٜمد إؿم٤مقمرة.

ُمـ أهؿ اعمّم٤مدر  -سمٕمد يمت٤مب اًمتقطمٞمد ًمإلُم٤مم اعم٤مشمريدي -«شمبٍمة إدًم٦م» ُيٕمد  يمت٤مسمف

 اعمذاه٥م اًمب٤مـمٚم٦م.  أهؾ اًمسٜم٦م واجلمقم٦م و ردَّ  ذح ومٞمف اعم١مًمػ قم٘م٤مئد اعم٤مشمريدي٦م ذم اًمٕم٘م٤مئد.

هـ( 537:مأسمقطمٗمص ٟمجؿ اًمديـ قمٛمر سمـ حمٛمد سمـ أمحد اًمٜمسٗمل اًمسٛمرىمٜمدي )َ۞

. يٕمد يمت٤مسمف هذا ُمـ ُمتقن اًمٕم٘م٤مئد اعم٤مشمريدي٦م، وًمف أيمثر ُمـ ُمئ٦م «اًمٕم٘م٤مئد اًمٜمسٗمٞم٦م» ص٤مطم٥م

 . «اإلُم٤مم اًمزاهد»و ،«ُمٗمتل اًمث٘مٚملم» يٓمٚمؼ قمٚمٞمف يمت٤مب.
اًمبداي٦م ذم أصقل » ص٤مطم٥م (،58:م) أمحد سمـ أيب سمٙمر اًمّم٤مسمقين اًمبخ٤مريٟمقر اًمديـ  ۞

 . «اعمٜمت٘مك ُمـ قمّمٛم٦م إٟمبٞم٤مء»و ،«اًمٙمٗم٤مي٦م ذم اهلداي٦م»، و«اًمديـ
ومٓمبع سمتح٘مٞمؼ حمٛمد  «اًمٙمٗم٤مي٦م» وأُم٤م سمتح٘مٞمؼ ومتح اهلل ظمٚمٞمػ. «اًمبداي٦م» ـمبع يمت٤مسمف

 سمتح٘مٞمؼ اًمديمتقر/حمٛمد سمقًمقط.  «اعمٜمت٘مك»و ،أروشمٌم

روض٦م » ص٤مطم٥م يمت٤مب هـ(593:مًمديـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمقد اًمٖمزٟمقي)مج٤مل ا ۞

 . ـمبع اًمٙمت٤مب سمتح٘مٞمؼ اًمديمتقر/قمٛمر وومٞمؼ اًمداقمقق. «اعمتٙمٚمٛملم ذم أصقل اًمديـ

هـ( ص٤مطم٥م 791:مأسمق اًمؼميم٤مت طم٤مومظ اًمديـ قمبد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمقد اًمٜمسٗمل) ۞

ُمٜم٤مر »و، «ذح اهلداي٦م»، و«يمٜمز اًمدىم٤مئؼ»، و«ُمدارك اًمتٜمزيؾ»، و«قمٛمدة اًمٕم٘م٤مئد» يمت٤مب

 سمتح٘مٞمؼ اًمديمتقر/إسمراهٞمؿ اًمِم٤مومٕمل.  «قمٛمدة اًمٕم٘م٤مئد»ـمبع يمت٤مسمف  .«إٟمقار

إؿم٤مرات » ص٤مطم٥م يمت٤مب هـ(197:ماًمٕمالُم٦م اًم٘م٤ميض يممل اًمديـ أمحد اًمبٞم٤ميض) ۞

 ـمبع يمت٤مسمف هذا سمتح٘مٞمؼ اًمِمٞمخ يقؾمػ قمبد اًمرزاق اًمِم٤مومٕمل.  .«اعمرام ُمـ قمب٤مرات اإلُم٤مم
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ُمٜمح اًمروزض إزهر ذم » هـ( ص٤مطم٥م يمت٤مب114:م) ؾمٚمٓم٤من اًم٘م٤مرياعمال قمكم سمـ  ۞

  ويمت٥م أظمرى قمدة.ش ذح اًمٗم٘مف إيمؼم

 ًمف شمٕمٚمٞم٘م٤مت قمغم قمدد ُمـ يمت٥م اًمٕم٘م٤مئد.  هـ(1417:م) اًمٕمالُم٦م حمٛمد زاهد اًمٙمقصمريَ۞

 ما اختؾف فقه األشاعرة واداتريدية من ادسائل: 

ل سم٤مؿم٤م اصمٜمتل قمنمة ُمسئٚم٦م ظمالومٞم٦م ذيمر ؿمٛمس اًمديـ أمحد سمـ ؾمٚمٞممن اعمٕمروف سم٤مسمـ يمم

 ش.اعم٤مشمريدي٦مُمس٤مئؾ آظمتالف سملم إؿم٤مقمرة و» وأًمػ رؾم٤مًم٦م ؾممه٤م سملم إؿم٤مقمرة واعم٤مشمريدي٦م.

وـمبٕمٝم٤م ُمع أرسمع رؾم٤مئؾ أظمرى ُمـ دار  ذح هذه اًمرؾم٤مًم٦م وقمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م اًمديمتقر/ؾمٕمٞمد ومقدة.

 وهذه اعمس٤مئؾ هل:  ًمبٜم٤من. اًمذظم٤مئر /سمػموت،

وأُم٤م اإلُم٤مم  وصٗم٦م ىمديٛم٦م هلل شمٕم٤ممم قمٜمد اإلُم٤مم اعم٤مشمريدي. ٙمقن،اًمتٙمقيـ همػم اعم -1

 وصٗم٦م ومٕمٚمٞم٦م، وًمٞمس٧م صٗم٦م أزًمٞم٦م.  إؿمٕمري ومٕمٜمده صٗم٦م طم٤مدصم٦م،

 اًمدال قمغم اًمٙمالم ُمسٛمقع، ٟمٕمؿ، يمالم اهلل همػم ُمسٛمقع، ي٘مقل اإلُم٤مم اعم٤مشمريدي: -2

 وقمٜمد اإلُم٤مم إؿمٕمري ُمسٛمقع. 

ٕن  وهل صٗم٦م ىمديٛم٦م ًمف؛ قصقف سم٤محلٙمٛم٦م،اهلل شمٕم٤ممم ُم ىم٤مل اإلُم٤مم اعم٤مشمريدي: -3

أو شمرضمع إمم صٗم٦م اًمتٙمقيـ. وقمٜمد اإلُم٤مم  احلٙمٛم٦م قمب٤مرة قمـ قمٚمؿ إومٕم٤مل اعمْمبقـم٦م،

وإن يم٤مٟم٧م سمٛمٕمٜمك اًمْمبط واًمتٙمقيـ  إؿمٕمري إن يم٤مٟم٧م احلٙمٛم٦م سمٛمٕمٜمك اًمٕمٚمؿ ومٝمل ىمديٛم٦م،

 ومٝمل صٗم٦م طم٤مدصم٦م. 

ويرى اإلُم٤مم اعم٤مشمري أن احل٥م  شمتٕمٚمؼ إرادة اهلل شمٕم٤ممم وُمِمٞمئتف سم٤مًمٓم٤مقم٤مت واعمٕم٤ميص؛ -4

٤م قمٜمد اإلُم٤مم إؿمٕمري. ويتٕمٚمؼ احل٥م سم٤معمٕم٤ميص أيًْم  ٓ اعمٕم٤ميص. يتٕمٚمؼ سم٤مًمٓم٤مقم٤مت،

وحي٥م اًمثقاب  ،اًمّمحٞمح أن اإلُم٤مم إؿمٕمري يريد سمف أن اهلل شمٕم٤مل حي٥م اًمٕم٘مقسم٦م قمغم اعمٕمّمٞم٦مو

 قمغم اًمٓم٤مقم٦م، ٓ أٟمف حي٥م اعمٕمّمٞم٦م. 

ومل ي٘مع قمٜمد اإلُم٤مم إؿمٕمري وإن  ٤مم اعم٤مشمريدي،جيقز اًمتٙمٚمٞمػ سمم ٓ يٓم٤مق قمٜمد اإلُم -5

 ضم٤مز. 

٤مب ثومٞم ٤م.٤م، وسمٕمْمٝم٤م ىمبٞمحً ظمٚمؼ سمٕمض إؿمٞم٤مء طمسٜمً  اهلل شمٕم٤ممم طم٤ميمؿ قمٜمد اعم٤مشمريدي٦م، -6

وم٢مذا ؾمٜمح٧م  وقمالىم٦م شمقطمٞمد اهلل شمٕم٤ممم وُمٕمرومتف سم٤مًمٕم٘مؾ، ويٕمذب قمغم اًم٘مبٞمح. ،قمغم احلسـ
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وقمٜمد اإلُم٤مم  ٤م.يم٤من ُمٕمذسمً  روم٦م اهلل شمٕم٤ممم،ًمٚمٕم٤مىمؾ ومرص٦م اًمت٠مُمؾ، ومؽمك اًمت٠مُمؾ ومل حيّمؾ قمغم ُمٕم

وم٢من مل حيّمؾ ُمٕمروم٦م اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمٕم٘مؾ ىمبؾ  إؿمٕمري شمتقىمػ ُمٕمروم٦م اهلل شمٕم٤ممم قمغم اًمنميٕم٦م،

ب. ٤م، واًمٕم٘مؾ طم٤ميمؿ قمغم اهلل شمٕم٤ممم أيًْم  وقمٜمد اعمٕمتزًم٦م اًمٕم٘مؾ طم٤ميمؿ، ٟمزول اًمنميٕم٦م مل ُيَٕمذَّ

 ٤م ؾمقاء أُمر اهلل شمٕم٤ممم أم ٓ.اًمٕمب٤مد أيًْم واًمٕم٘مؾ طم٤ميمؿ قمغم  .ومٞمج٥م قمٚمٞمف ُم٤م هق إصٚمح قم٘ماًل 

٥م اًمراؾمخقن ذم قمٚمؿ اًمٙمالم ويمتَ  ٤م.٤م وحمرُمً يٕمتؼموٟمف ُمبٞمحً  اعمٕمتزًم٦م ُمـ رقمٞم٦م طمٙمقُم٦م اًمٕم٘مؾ،و

 وُم٤م ىمدُمتف أيرس وأىمرب إمم اًمٗمٝمؿ.  ذم اًمٗمرق سملم ُمذاه٥م اعمٕمتزًم٦م وإؿم٤مقمرة واعم٤مشمريدي٦م يمثػما،

إؿم٤مقمرة شم٘مر سمٙمقن احلسـ واًم٘مبح إن  وىم٤مل اًمِمٞمخ اعم٘مرئ حمٛمد ـمٞم٥م رمحف اهلل:

ذقمٞم ٤م، وٓ يٜمٙمره اعم٤مشمريدي٦م، وشمزيد قمٚمٞمف يمقن احلسـ واًم٘مبح قم٘مٚمٞم ٤م أيًْم٤م؛ وإؿم٤مقمرة ٓ شمٜمٙمر 

قمـ دظمقل احلسـ واًم٘مبح ذم ضمزئٞم٤مت إصقل وومروقمٝم٤م سمقاؾمٓم٦م اًمٕم٘مؾ ُمثال اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع 

وم٤مجلٛمٚم٦م  َّ اك يق ىق ىف يث ىثٱُّ :طمسـ ىم٤مٟمقن قم٘مكم وذقمل، وًمذًمؽ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

 واًمث٤مٟمٞم٦م إمم ىمبحف اًمٕم٘مكم.  ،إومم إؿم٤مرة إمم ىمبحف اًمنمقمل

يف حسن األشقاء  ذكر االختالف بني األشاعرة واداتريدية وادعتزلة

 يف ضوء كتب أصول الػؼه: وقبحفا

٘مبح ذقمٞم٤من، ومم أُمر سمف اًمِم٤مرع يم٤مإليمن واًمّمالة ًماحلسـ وا إن :شم٘مقل إؿم٤مقمرة

وُم٤م هنك قمٜمف يم٤مًمٙمٗمر وهمػمه ُمـ اعمحرُم٤مت ومٝمق  ،ؽمشم٥م قمٚمٞمف اًمثقابي :أي ،واحل٩م ومٝمق طمسـ

ت ًمٙم٤من ٤موًمق ومرضٜم٤م أٟمف أُمر سم٤معمحرُم٤مت وهنك قمـ اًمقاضمب ،يؽمشم٥م قمٚمٞمف اًمٕم٘م٤مب :أي ،ىمبٞمح

ومحٙمؿ اًمِم٤مرع هق اعم٘مٞم٤مس ًمٚمحسـ واًم٘مبح، ومٛمـ مل ي١مُمـ ىمبؾ ورود اًمنمع ُمع إدراك  ،٤مطمسٜمً 

سًم٤م.يوىم٧م اًمت٠مُمؾ مل   ٙمـ ُمٕمذَّ

واًمنمع ُمقيمد حلٙمؿ اًمٕم٘مؾ، ٟمٕمؿ ىمد يٙمقن  ،تزًم٦م: إن احلسـ واًم٘مبح قم٘مٚمٞم٤مناعمٕموشم٘مقل 

٤م ٤م يمحسـ اًمّمدق وىمبح اًمٙمذب عمّمٚمح٦م اعمجتٛمع، وىمد يٙمقن ٟمٔمري  إدراك احلسـ سمدهيٞم  

ومٞمتقىمػ قمغم ورود اًمنمع يمحسـ صقم اًمٞمقم أظمر ُمـ رُمْم٤من وىمبح صقم أول يقم ُمـ 

 اًمنمع.ومٝمذا مم٤م يتقىمػ قمغم  ،ويم٠مقمداد اًمريمٕم٤مت ،ؿمقال

ن يقاوم٘مقن اعمٕمتزًم٦م ذم أن اًمٕم٘مؾ يست٘مؾ ذم إدراك سمٕمض إطمٙم٤مم قواعم٤مشمريدي٦م اعمت٘مدُم

يمم  ،ويمؾ ُم٤م ٓ يٚمٞمؼ سمجٜم٤مسمف شمٕم٤ممم، طمتك قمغم اًمّمبل اًمٕم٤مىمؾ ،وطمرُم٦م اًمٙمٗمر ،يمقضمقب اإليمن



َ يدةَ قالع َ شرحَ    69   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم، ومال قمذر ٕطمد ذم اجلٝمؾ سمخ٤مًم٘مف عم٤م يرى ُمـ اًمدٓئؾ، أي: سمٕمد

 ُميض ُمدة اًمت٠مُمؾ.

واًمٗمرق سمٞمٜمٝمؿ وسملم اعمٕمتزًم٦م أن اعم٤مشمريدي٦م ي٘مقًمقن سمٕمدم وضمقب اًمٕم٘م٤مب قمغم ُمـ مل 

 ، واعمٕمتزًم٦م ىم٤مًم٧م سمتحتؿ اًمٕم٘م٤مب.زون اًمٕمٗمقَ قِّ يٕمرف اهلل، سمؾ جُيَ 

٘مٚمٞم٤من، ًمٙمـ ٓ حيٙمؿ اًمٕم٘مؾ واعمت٠مظمرون ُمـ اعم٤مشمريدي٦م ىم٤مًمقا: إن احلسـ واًم٘مبح قم

 .سم٤مًمثقاب واًمٕم٘م٤مب ىمبؾ رود اًمنمع

قاب واًمٕم٘م٤مب ثوم٤معمت٠مظمرون يتٗم٘مقن ُمع اعمٕمتزًم٦م ذم أن اًمٕم٘مقل ص٤محل٦م إلدراك أؾمب٤مب اًم

ًمٙمـ ٓ حيٙمؿ اًمٕم٘مؾ سم٤مًمثقاب واًمٕم٘م٤مب ىمبؾ ورود اًمنمع، وم٤مًمٕمبد ًمٞمس  ،ذم سمٕمض إومٕم٤مل

 ٤م ىمبؾ ورود اًمنمع.ٗمً ُمٙمٚم

ُمع ذيمر  «أصقل اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل»هذا شمٚمخٞمص ُم٤م يمتبف اًمِمٞمخ وهب٦م اًمزطمٞمكم ذم يمت٤مسمف 

 .128-1/115ئؾ اًمٗمرق اًمثالصم٦م دٓ

يم٤من يم٤مومرا  ُمثال: دمتٛمع اًمسٕم٤مدة واًمِم٘م٤مء ذم رضمؾ واطمد. ىم٤مل اإلُم٤مم اعم٤مشمريدي: -7

شمتٕمٚمؼ اًمسٕم٤مدة واًمِم٘م٤مء سم٤مًمقىم٧م  وىم٤مل اإلُم٤مم إؿمٕمري: ا.ومّم٤مر ؾمٕمٞمدً  ٤م، صمؿ أؾمٚمؿ،ومٙم٤من ؿم٘مٞم  

 أو قمغم اًمٙمٗمر.  ،ومٞمٛمقت اعمرء قمغم اإليمن ومال دمتٛمٕم٤من، إظمػم،

وأُم٤م قمٜمد اإلُم٤مم  ٤م قمٜمد اإلُم٤مم اعم٤مشمريدي. وؾمٛمٕمً ٙمٗمر همػم ىم٤مسمؾ ًمٚمٕمٗمق قم٘ماًل اًم -8

 جك مق  مفحق خف حف جف ُّٱإؿم٤مقمرة: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:ىم٤مًم٧م  إؿمٕمري وم٘م٤مسمؾ ًمٚمٕمٗمق قم٘مال.
يٙمقن ىم٤مسمال  ومال اًمٙمٗمر ىمبٞمح قم٘مال؛ وىم٤مًم٧م اعم٤مشمريدي٦م: .(١١١املائدة: ) َّ جل مك لك خك حك

إن شمقوم٘مٝمؿ ًمإليمن ومتٖمٗمر هلؿ، وم٠مٟم٧م  يٛم٦م قمغم أن اعمٕمٜمك:ومحؾ اًمزضم٤مج أي٦م اًمٙمر .ًمٚمٕمٗمق قم٘ماًل 

  حيقل أطمد سمٞمٜمف وسمٞمٜمؽ. ٓ هم٤مًم٥م قمٚمٞمف،

٤م ختٚمٞمد اعمسٚمؿ ذم اًمٜم٤مر، وختٚمٞمد اًمٙم٤مومر ذم وؾمٛمٕمً  يٛمٜمع قم٘ماًل  ىم٤مل اإلُم٤مم اعم٤مشمريدي: -9

قمـ  أن يٕمٗمك جيقز قم٘ماًل  شم٘مقل إؿمٕمري٦م: ٤م.، ٓ ؾمٛمٕمً جيقز قم٘ماًل  وىم٤مل اإلُم٤مم إؿمٕمري: اجلٜم٦م.

 أن خيٚمد اًمٙم٤مومر ذم اجلٜم٦م ُمـ اًم٘مبٞمح قم٘ماًل  وشم٘مقل اعم٤مشمريدي٦م: وخُيَٚمَّد اعمسٚمؿ ذم اًمٜم٤مر. اًمٙم٤مومر،

 وخيٚمد اعمسٚمؿ ذم اًمٜم٤مر. 

1- :آؾمؿ همػم  وقمٜمد إؿمٕمري٦م: اؾمؿ اهلل شمٕم٤ممم وُمسمه واطمد. قمٜمد اعم٤مشمريدي٦م

وىمٞمؾ: آؾمؿ قملم  ٤مرج.أؾممء اهلل شمٕم٤ممم وذاشمف واطمد ذم اخل ٛمؾحم ىم٤مًم٧م اعم٤مشمريدي٦م: اعمسٛمك.



َ يدةَ قالع َ شرحَ    61   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وإن أريد هب٤م  ومٝمل همػمه. وًمٙمـ إن أريد سم٤مٓؾمؿ إًمٗم٤مظ، اعمسٛمك هق ُمذه٥م إؿمٕمري٦م.

 ُمدًمقهل٤م ومٝمل قمٞمٜمف. 

اإلُم٤مم إؿمٕمري  دجي٥م أن يٙمقن اًمٜمبل رضمال قمٜمد اإلُم٤مم اعم٤مشمريدي، وجيقز قمٜم -11

ًٓ  وٓ ،يمقن اعمرأة ٟمبٞم٦مً   . شمٙمقن رؾمق

واشمٗم٘مقا قمغم أن اهلل شمٕم٤ممم وم٤مقمؾ  ظم٤مًمؼ، واًمٕمبد يم٤مؾم٥م.اشمٗم٘مقا قمغم أن اهلل شمٕم٤مل  -12

هؾ اًمٕمبد وم٤مقمؾ طم٘مٞم٘مل أو  صمؿ اظمتٚمٗمقا: وُمقضمد ووم٤مقمؾ ًمألقمٞم٤من وإقمراض يمٚمٝم٤م. طم٘مٞم٘مل،

وم٤مخل٤مًمؼ  اًمٕمبد وم٤مقمؾ جم٤مزا. وىم٤مًم٧م إؿمٕمري٦م: اًمٕمبد وم٤مقمؾ طم٘مٞم٘م٦م. وم٘م٤مًم٧م اعم٤مشمريدي٦م: جم٤مزي؟

 . اًمٙم٤مؾم٥م وم٤مقمؾ وُمقضمد جم٤مًزا :ؿمٕمري٦موقمٜمد إ قمٜمد اعم٤مشمريدي٦م، وم٤مقمؾاًمٙم٤مؾم٥م يمالمه٤م و

ذيمر  أٟمف (2)ص «ُمس٤مئؾ آظمتالف سملم إؿم٤مقمرة واعم٤مشمريدي٦م» ذم اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم ورد

سمٕمض  «إؿم٤مرات اعمرام ُمـ قمب٤مرات اإلُم٤مم» اًمٕمالُم٦م يممل اًمديـ أمحد سمـ احلسـ اًمبٞم٤ميض ذم

ٟمٔمؿ اًمٗمرائد ومجع » وذيمر قمبد اًمرمحـ سمـ قمكم اًمِمٝمػم سمِمٞمخ زاده ذم اعمس٤مئؾ اخلالومٞم٦م إظمرى.

أرسمٕملم  «اًمٗمقائد ذم سمٞم٤من اعمس٤مئؾ اًمتل وىمع ومٞمٝم٤م آظمتالف سملم اعم٤مشمريدي٦م وإؿمٕمري٦م ذم اًمٕم٘م٤مئد

 وـمبع اًمٙمت٤مب ُمـ اعمٓمبٕم٦م إدسمٞم٦م سمٛمٍم.  ُمس٠مًم٦م ظمالومٞم٦م ُمع أدًمتٝم٤م.

ػ اًمٗمرق صدرت قمدة يمت٥م ورؾم٤مئؾ ذم اعم٤ميض اًم٘مري٥م ذم اًمتٕمريػ سمٛمختٚم

 -قمالوة قمغم ُم٤م ُذيمَِر ُمٜمٝم٤م -يراضمع ـ شمٕمريػ اًمٗمرق واجلمقم٤مت،ًمالؾمتزادة ُم. اجلمقم٤متو

 اًمٙمت٥م اًمت٤مًمٞم٦م: 

 «ُمقؾمققم٦م ضم٤مُمٕم٦م ٕدي٤من اًمٕم٤ممل»و. ًمٚمٛمٗمتل قمبد اًمقاطمد «قم٘م٤مئد أهؾ اًمسٜم٦م واجلمقم٦م»
اعمذاه٥م » و ًمٚمِمٞمخ وزم ظم٤من ُمٔمٗمر، «ُمٙم٤معم٦م سملم اعمذاه٥م»و .ًمٚمِمٞمخ أيب ـم٤مهر حمٛمد اًمّمدي٘مل

ُمدير  ٟمٕمٞمؿحمٛمد ًمٚمِمٞمخ  «إدي٤من اًمب٤مـمٚم٦م واًمٍماط اعمست٘مٞمؿ»و ة،ًمٚمِمٞمخ أيب زهر «اإلؾمالُمٞم٦م

اعمقؾمققم٦م اعمٞمرسة ذم »و .ًمٚمح٤مومظ حمٛمد ؿم٤مرق «اإلؾمالم وأدي٤من اًمٕم٤ممل»، واجل٤مُمٕم٦م اًمبٜمقري٦م

ُمقؾمققم٦م اًمٗمرق »و .ًمٚمديمتقر/ُم٤مٟمع سمـ مح٤مد اجلٝمٜمل «إدي٤من واعمذاه٥م وإطمزاب اعمٕم٤مسة

اًمٗمرق واعمذاه٥م اإلؾمالُمٞم٦م ُمٜمذ »و. ممدوح احلريب ًمٚمِمٞمخ «واعمذاه٥م وإدي٤من اعمٕم٤مسة

 ًمسٕمد رؾمتؿ.  «اًمبداي٤مت

 سمٙمؾ ومرىم٦م.  يمم أًمػ يمثػمُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ يمتب٤م ُمٗمردةً 



َ يدةَ قالع َ شرحَ    611   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 «عداء اداتريدية لؾعؼقدة السؾػقة» تعؾقق موجز عذ كتاب

 لؾدكتور/شؿس الدين السؾػي، و دحة عن عداء الدكتور لؾسؾف: 

قمداء » أذف اًمسٚمٗمل إومٖم٤مين يمت٤مسم٤م ؾممه ؿمٛمس اًمديـ سمـ حمٛمد أًمػ اًمديمتقر

 ذم صمالصم٦م جمٚمدات ضخ٤مم، «اعم٤مشمريدي٦م ًمٚمٕم٘مٞمدة اًمسٚمٗمٞم٦م وُمقىمٗمٝمؿ ُمـ شمقطمٞمد إؾممء واًمّمٗم٤مت

طمّمؾ سمف  وأصؾ اًمٙمت٤مب رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمستػم، ويمِمػ اًمٚمث٤مم قمـ قمدائف ًمٚمسٚمػ ذم هذا اًمٙمت٤مب.

 .  ـه٤149مم قمغم درضم٦م اعم٤مضمستػم ُمـ اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة قم

٦م شمٗمقض صٗم٤مت اًمب٤مري أو شم١موهل٤م. ضمٕمؾ اعم١مًمػ أؾم٤مس اًمٙمت٤مب أن اعم٤مشمريدي ۞

 ي٘مقل اعم١مًمػ: واًمت٠مويؾ جيٛمع سملم اًمتٕمٓمٞمؾ واًمتحريػ.، اًمتٗمقيض شمٕمٓمٞمؾ)ٟمٗمل ًمٚمّمٗم٤مت(و

)قمداء  ش.اًمتٗمقيض يتْمٛمـ شمٕمٓمٞمؾ اًمّمٗم٤مت، همػم أن اًمت٠مويؾ يتْمٛمـ حتريػ ٟمّمقصٝم٤م أيًْم٤م»

 (2/196ٚمٗمٞم٦م وُمقىمٗمٝمؿ ُمـ شمقطمٞمد إؾممء واًمّمٗم٤مت اعم٤مشمريدي٦م ًمٚمٕم٘مٞمدة اًمس

واًمت٠مويؾ ًمٜمّمقص  شم١مول اعم٤مشمريدي٦م صٗم٤مت اًمب٤مري، ي٘مقل اعم١مًمػ ذم ُمقضع آظمر:

شم٠مويؾ »؛ وم٤معم٤مشمريدي٦م حمروم٦م وُمٕمٓمٚم٦م اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م حتريػ وشمٕمٓمٞمؾ )ٟمٗمل( ًمّمٗم٤مت اًمب٤مري؛

رؿمف ؾمبح٤مٟمف سمدقم٦م ذم قمغم قمش اؾمتقائف»وُمٜمٝم٤م صٗم٦م  ،اعم٤مشمريدي٦م ًمٙمثػم ُمـ صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم

وأن ُم٘م٤مًم٦م اًمت٠مويؾ ُمستٚمزُم٦م  ،اإلؾمالم، وظمروج قمغم إمج٤مع ؾمٚمػ هذه إُم٦م وأئٛم٦م اًمسٜم٦م

)قمداء اعم٤مشمريدي٦م ًمٚمٕم٘مٞمدة اًمسٚمٗمٞم٦م وُمقىمٗمٝمؿ ُمـ شمقطمٞمد إؾممء ش. ًمتٕمٓمٞمؾ صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم وحتريػ ٟمّمقصٝم٤م

 (3/23واًمّمٗم٤مت 

ّمٗم٤مت أو شم٠مويٚمٝم٤م ومجٕمؾ وشمذه٥م إؿم٤مقمرة ُمذه٥م اعم٤مشمريدي٦م ذم شمٗمقيض ٟمّمقص اًم 

وىمد سمٞمٜم٤م »؛ اًمديمتقر إؿم٤مقمرَة قمغم ىمدم اعمس٤مواة ُمع اعم٤مشمريدي٦م ذم ارشمٙم٤مب اًمتٕمٓمٞمؾ واًمتحريػ

، ويمالُمٝمؿ يتْمٛمـ اًمتٕمٓمٞمؾ  أن اًمٗمري٘ملم ُمـ اعم٤مشمريدي٦م وإؿمٕمري٦م يمالمه٤م قمغم اًمب٤مـمؾ اعمحض

 (3/12)قمداء اعم٤مشمريدي٦م ًمٚمٕم٘مٞمدة اًمسٚمٗمٞم٦م ش.اعمبلم

طم٤مول اًمديمتقر شمٓمبٞمؼ أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم اعمٕمتزًم٦م واجلٝمٛمٞم٦م قمغم ا ًمٗمرضٞمتف وشم٠ميٞمدً 

 ،ُم٦م ُمـ اًمٕمٚممء ُمرشمٙمبلم ًمٚمزٟمدىم٦موضمٕمؾ ذم ُمقاضع يمثػمة أؾم٤مـملم إ إؿم٤مقمرة واعم٤مشمريدي٦م،

ٟمسقق ومٞمم يكم سمٕمْمٝم٤م  واًمٙمٗمر اًمب٤مـمٜمل، واًمٙمٗمر اًمٍميح، واًمٙمٗمر اًمبقاح. ،واحلٛمؼ ،اإلحل٤مدو

 قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل: 

 «إجل٤مم اًمٕمقام» ٤م قمغم سمٕمض اًمٜمّمقص ُمـ يمت٤مب( شمٕمٚمٞم٘مً 2/3ذم ) ىم٤مل اًمديمتقر



َ يدةَ قالع َ شرحَ    612   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ًمٚمٕمالُم٦م  «ذح اعم٘م٤مصد»و ًمإلُم٤مم اًمرازي، «أؾم٤مس اًمت٘مديس»و ًمٚمٖمزازم، «ُمٞمزان اًمٕمٚمؿ»و

هذا اًمٙمٗمر اًمب٤مـمٜمل، وهذا اًمتحريػ » ًمٚمٕمالُم٦م اًمبٞم٤ميض: «إؿم٤مرات اعمرام»اًمتٗمت٤مزاين، و

 ش.اًم٘مرُمٓمل، وهذا احلٛمؼ اًمسٗمسٓمل

٤م قمغم سمٕمض ٟمّمقص هذه ( شمٕمٚمٞم٘مً 2/599ر ذم ُمقضع آظمر ُمـ يمت٤مسمف )وىم٤مل اًمديمتق

 ش.هذا اًمٙمٗمر اًم٘مبٞمح» وىم٤مل سمٕمد أؾمٓمر: .شويمٗمر سيح سمقاح» ٤م ذم ه١مٓء اًمٕمٚممء:اًمٙمت٥م وـمٕمٜمً 

اًمِم٤مه وزم اهلل اًمدهٚمقي سم٤مرشمٙم٤مب اًمبدقم٦م  (2/59) ووصػ اًمديمتقر ذم يمت٤مسمف

  اًمنميمٞم٦م.

)أي  طمدمه٤م قمغم ـمري٘م٦م أهؾ اًمسٜم٦مأ ىمسؿ اًمديمتقر صٗم٤مت اًمب٤مري قمغم ىمسٛملم: ۞

واًمث٤مين قمغم  ،(2/467)ش.اًمٗم٤مئدة اًمث٤مٟمٞم٦م ذم أٟمقاع اًمّمٗم٤مت قمغم ـمري٘م٦م أهؾ اًمسٜم٦م» اًمسٚمٗمٞم٦م(:

اًمٗم٤مئدة اًمث٤مًمث٦م ذم أٟمقاع اًمّمٗم٤مت قمغم » ـمري٘م٦م اعمٕمتزًم٦م وشمالُمذهتؿ: اعم٤مشمريدي٦م وإؿمٕمري٦م:

 (.2/474)ش.ٝمؿ إؿمٕمري٦مـمري٘م٦م أهؾ اًمٙمالم ُمـ اعمٕمتزًم٦م وشمالُمٞمذهؿ اعم٤مشمريدي٦م وزُمالئ

هذا اًمبح٨م يمٚمف ُمستٗم٤مد ُمـ » وىم٤مل اًمديمتقر ذم هن٤مي٦م شم٘مسٞمٛمف قمغم ـمري٘م٦م أهؾ اًمسٜم٦م:

يمت٤مب »و ،5 ، وسمنمح أيب اعمٜمتٝمل اعمٖمٜمٞمس٤موي:36-25 سمنمح اًم٘م٤مري: «اًمٗم٘مف إيمؼم»

 (. 2/472)...ش.، 5-51ًمٚممشمريدي: «اًمتقطمٞمد

 ـمري٘م٦م أهؾ اًمسٜم٦م واجلمقم٦م ُمـ ًمٞم٧م ؿمٕمري يمٞمػ اؾمتٗم٤مد اًمديمتقر شم٘مسٞمؿ اًمّمٗم٤مت قمغم

  واًمزٟمدىم٦م. ،واإلحل٤مد ،واًمتٕمٓمٞمؾ ،يمت٥م اًمٕمٚممء اًمذيـ وصٗمٝمؿ سم٤مرشمٙم٤مب اًمتحريػ

وىمد زاد ُمـ شمٗمريؼ إُم٦م ومزاد ومرىم٦م أظمرى؛ ُم٤مشمريدي٦م » ىم٤مل اًمديمتقر ذم اإلُم٤مم اعم٤مشمريدي:

ؿ ذم وظم٤مًمػ قم٘مٞمدة اًمسٚمػ، وٓؾمٞمم اإلُم٤مم أسمق طمٜمٞمٗم٦م خم٤مًمٗم٦م سحي٦م، وؾمٚمؽ ُمسٚمؽ اجلٝم

 (2/68)ش.يمثػم ُمـ أصقًمف

وضم٤مء أمحؼ آظمر هق أسمق » أيب اعمٜمتٝمل اعمٖمٜمٞمس٤موي: وىم٤مل اًمديمتقر ذم ؿم٤مرح اًمٗم٘مف إيمؼم:

 (3/15)ش.اعمٜمتٝمك...

( مجٞمع إؿم٤مقمرة واعم٤مشمريدي٦م سم٤مإلحل٤مد واًمزٟمدىم٦م، وأيمثر 2/442ووصػ اًمديمتقر ذم )

اًمتقطمٞمد قمٜمد اعمتٙمٚمٛملم ُمـ اعم٤مشمريدي٦م أٟمقاع » وإًمٞمؽ ٟمّمف: إؿم٤مقمر واعم٤مشمريدي٦م سم٤مًمنمك إيمؼم،

إول: شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م...، اًمث٤مين:  وزُمالئٝمؿ إؿمٕمري٦م: اًمتقطمٞمد قمٜمد اعمتٙمٚمٛملم ٟمققم٤من:...،

شمقطمٞمد اًمّمٗم٤مت، وشمقطمٞمدهؿ ذم هذا اًمب٤مب شمٚمحٞمد وإحل٤مد وزٟمدىم٦م ...، أُم٤م شمقطمٞمد إًمقهٞم٦م 



َ يدةَ قالع َ شرحَ    613   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وًمذًمؽ يرشمٙم٥م يمثػم ُمٜمٝمؿ ُم٤م  ومال وضمقد ًمف قمٜمدهؿ، سمؾ قمٓمٚمقه وطمرومقه إمم شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م،

 (443-2/442)ش.يْم٤مد شمقطمٞمد إًمقهٞم٦م ُمـ اًمنمك إيمؼم، أو ُم٤م يقصؾ إًمٞمف

اقمت٘مدت » وىم٤مل اًمديمتقر ذم ُمقضع آظمر: قم٘م٤مئد اعم٤مشمريدي٦م قم٘م٤مئد يمٗمري٦م سحي٦م:

 (3/374)ش.اعم٤مشمريدي٦م قم٘م٤مئَد هل يمٗمر سيح قمٜمد ؾمٚمػ هذه إُم٦م وأئٛم٦م اًمسٜم٦م

 ٤م طمٞمٜم٤م،ص اًمس٤مسم٘م٦م يّمػ إؿم٤مقمر واعم٤مشمريدي٦م ُمٕمً ًم٘مد رأي٧م اًمديمتقر ذم اًمٜمّمق

واًمٙمٗمر اًمٍميح.  ،إيمؼم واًمنمك ،واًمزٟمدىم٦م ،٤م آظمر سم٤مإلحل٤مداعم٤مشمريدي٦م وطمده٤م طمٞمٜمً و
اًمِمٕمراين سمف ُمـ  اًمرازي، واإلُم٤ممَ  واإلُم٤ممَ  ،اىمرأ ُم٤م وصػ اًمديمتقُر اإلُم٤مَم اًمٖمزازم 

 . 398، 168، 74، 2/72إًم٘م٤مب وإوص٤مف ذم 

 ،أطمًدا ُمٜمٝمؿ )اعم٤مشمريدي٦م( سم٠مٟمف يم٤مومر ُملٟمحـ ٓ ٟمر» تقر سمٕمد ُم٤م ذيمر ذًمؽ:ىم٤مل اًمديمصمؿ 

 (.3/375)ش.أو ُمٚمحد ،أو زٟمديؼ ،وُمنمك...

هـ( سم٠مٟمف 637:م) إيمؼم حمل اًمديـ اسمـ قمريب ( اًمِمٞمَخ 2/167وىمد وصػ اًمديمتقر )

 (2/167)ش.هق ذم احل٘مٞم٘م٦م اًمِمٞمخ إيمٗمر» وإًمٞمؽ ٟمّمف ذم اًمِمٞمخ إيمؼم: يم٤مومر؛ سمؾ أيمٗمر.

ُم٤م أقمج٥م اًمتْم٤مد ذم ىمقًمف وومٕمٚمف! 
وىمد أضٗمك اًمديمتقر قمغم اًمٕمالُم٦م اًمٙمقصمري وسمٕمض قمٚممء ديقسمٜمد وظم٤مص٦م اًمٕمالُم٦م 

اب، أوم٤َّمك، هَب٤َّمت» اًمبٜمقري ُمـ إًم٘م٤مب: اًمٙمقصمري واًمٙمقصمري٦م، وُمـ »وإًمٞمؽ ٟمّمف:  ،شيمذَّ

ا سمقن ؾم٤ميره ُمـ سمٕمض أئٛم٦م اًمديقسمٜمدي٦م، يم٤مًمبٜمقري وُمـ قمغم ُمِم٤ميمٚمتٝمؿ ومٝم١مٓء قمٜمدي يمذَّ

 (.3/367)ش.أوم٤َّميمقن هَب٤َّمشمقن

 خالصة كالم الدكتور شؿس الدين السؾػي األفغاين يف التػويض: 

 وىم٤مل سمٕمد ذًمؽ سمّمٗمح٤مت: شاعمٗمقض ٟم٤مٍف ًمٚمّمٗم٤مت» (:2/196) ىم٤مل اًمديمتقر ذم

ؿ اًمديمتقر اًمتٗمقيض قمغم  ش.اًمسٚمػ مل يٙمقٟمقا ُمٗمقض٦م يمم أهنؿ مل يٙمقن ُم١موًم٦م ُمٕمٓمٚم٦م» صمؿ ىمسَّ

اًمتٗمقيض -2 ٤م.٤م أو إصمب٤مشمً قمدم احلٙمؿ قمغم اًمٌمء ٟمٗمٞمً  :أي ،اًمٚمٖمقي اًمتٗمقيض-1 ىمسٛملم:

اًمٗمرق سملم » سمج٤مٟم٥م شمٗمقيض ُمٕمٜم٤مه٤م ويمٞمٗمٞمتٝم٤م إمم اهلل شمٕم٤ممم: ٟمٗمل اًمّمٗم٤مت، :أي اًمٙمالُمل:

اًمتٗمقيْملم اًمٚمٖمقي واًمٙمالُمل: اًمتٗمقيض اًمٚمٖمقي قمدم احلٙمؿ قمغم اًمٌمء ٓ ٟمٗمًٞم٤م وٓ إصمب٤مشًم٤م، 

ًمتٗمقيض اًمٙمالُمل ومٝمق ٟمٗمل اًمّمٗم٤مت صمؿ رد ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م وهق اًمتٗمقيض اًمسٚمٗمل سمٕمٞمٜمف، أُم٤م ا

 (2/197)ش.ويمٞمٗمٞمتٝم٤م إمم اهلل



َ يدةَ قالع َ شرحَ    614   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ذا رأوا اًمت٠مويؾ ذم ضقء اًم٘مرآن وم٢م اقمٚمؿ أن إؿم٤مقمرة واعم٤مشمريدي٦م ٓيٜمٙمرون اًمّمٗم٤مت.

يٗمقضقن اعمٕمٜمك اعمراد واًمٙمٞمٗمٞم٦م ومُٝمؿ وإٓ  ، حمتٛماًل اًمسٜم٦م وقمرف اًمٕمرب وًمٖمتٝمؿ أوًمقا شم٠موياًل و

سمؾ ًمٗمٔم٤من خمتٚمٗم٤من ًمت٠مدي٦م ُمٕمٜمك واطمد.  ٕمٜمك اعمراد واًمٙمٞمٗمٞم٦م ًمٞمس٤م خمتٚمٗملم؛واعم إمم اهلل شمٕم٤ممم.

، «اًمٕمّمٞمدي٦م اًمسموي٦م ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م» ًمالؾمتزادة ُمٜمف راضمع: ُمبح٨م اًمّمٗم٤مت ذم
 . «سمدر اًمٚمٞم٤مزم ذح سمدء إُم٤مزم»و

وؿمٞمخ  وؿمٞمخف اًمِمٞمخ قمبد اهلل سمـ حمٛمد اًمٖمٜمٞممن، هذا وىمد أٟمٙمر اًمديمتقر ٟمٗمسف،

وم٘م٤مل اًمديمتقر ذم إٟمٙم٤مرصٗم٦م  صٗم٦م اًمٜمٗمس، -اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل ؿ مجٞمٕم٤م:ؿمٞمقظمٝم

 (2/492)ش.هذا هق اًمّمقاب...حت٘مٞمؼ دىمٞمؼ قمٛمٞمؼ أٟمٞمؼ وصمٞمؼ طم٘مٞمؼ سم٤مًم٘مبقل» اًمٜمٗمس:

٤م ذم صمالصم٦م جمٚمدات ضخ٤مم ذم إصمب٤مت أن اعم٤مشمريدي٦م أٓ شمرى يمٞمػ أًمػ اًمديمتقر يمت٤مسمً 

وأٟمٙمر  سمٕمض اًمّمٗم٤مت. -اعم٤مشمريدي٦م-طملم أوًم٧مظم٤مرضم٦م ُمـ أهؾ اًمسٜم٦م، وُمٚمحدة وزٟم٤مدىم٦م 

طم٘مٞمؼ »و، شهذا هق اًمّمقاب» وم٘م٤مل: ساطم٦مً  «اًمٜمٗمس»اًمديمتقر ٟمٗمسف وُمِم٤مخيف صٗم٦م 

  ومٞم٤م ًمٚمٕمج٥م ُمـ هذا اًمتح٘مٞمؼ اًمٕم٤مدل.، شسم٤مًم٘مبقل

( أؾممء اصمٜملم ومخسلم ُمـ أهؾ 279 -2/256) وقمدد اًمديمتقر سمٕمد ذًمؽ سمّمٗمح٤مت

وأوهلؿ اإلُم٤مم أسمق طمٜمٞمٗم٦م رمحف  ٤م،ٕمض اًمٕمٚممء أيًْم قمـ سم ٦موؾم٤مق سمٕمض اًمٜمّمقص اعمٜم٘مقًم اًمٕمٚمؿ،

ٓيقصػ اهلل شمٕم٤ممم سمّمٗم٤مت » ( اًمٜمص اًمت٤مزم:56)ص ًمف «اًمٗم٘مف إوؾمط» وطمٙمك قمـ اهلل،

 (2/256)ش.اعمخٚمقىملم، وهمْمبف ورض٤مه صٗمت٤من ُمـ صٗم٤مشمف سمال يمٞمػ

هؾ يّمدق ٟمص اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م اعمذيمقر قمغم شمٕمريػ اًمتٗمقيض اًمسٚمٗمل وهق:  ؾم١مال:

  ؟ وىمد ٟمٗمك اإلُم٤مم أسمق طمٜمٞمٗم٦م اًمٙمٞمٗمٞم٦م.شحلٙمؿ قمغم اًمٌمء ٓ ٟمٗمًٞم٤م وٓ إصمب٤مشًم٤مقمدم ا»

وطمٙمك اإلُم٤مم  (،٧مه157:موذيمر اًمديمتقر آؾمؿ أظمر اؾمؿ اإلُم٤مم إوزاقمل)

واًمٚمٞم٨م سمـ  ،وؾمٗمٞم٤من اًمثقري ،وُم٤مًمؽ ،ؾمئؾ إوزاقمل» اًمبٞمٝم٘مل قمـ اإلُم٤مم إزواقمل ىمقًمف:

)إؾممء .شوم٘م٤مًمقا: أُمروه٤م يمم ضم٤مءت سمال يمٞمٗمٞم٦م ،ِمبٞمفؾمٕمد قمـ هذه إطم٤مدي٨م اًمتل ضم٤مءت ذم اًمت

 ، ط: ُمٙمتب٦م اًمسقادي ضمدة(2/377واًمّمٗم٤مت 

قمدم احلٙمؿ » هؾ يّمدق شمٕمريػ اًمتٗمقيض اًمسٚمٗمل اًمذي ذيمره اًمديمتقر قمٚمٞمف سم٘مقًمف:

قمغم ٟمّمقص اإلُم٤مم إوزاقمل وهمػمه ُمـ إئٛم٦م، ذم طملم ٟمٗمك شقمغم اًمٌمء ٓ ٟمٗمٞم٤ًم وٓ إصمب٤مشًم٤م

  ه١مٓء اًمٙمٞمٗمٞم٦م؟



َ يدةَ قالع َ شرحَ    615   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وأؿم٤مر إمم  هـ(189:م) اإلُم٤مم حمٛمد سمـ احلسـ اًمِمٞمب٤مين ذيمر اًمديمتقر آؾمؿ اًمراسمع:

اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء يمٚمٝمؿ ُمـ اعمنمق إمم اعمٖمرب قمغم اإليمن سم٤مًم٘مرآن وإطم٤مدي٨م اًمتل » ٟمّمف أيت:

ضم٤مء هب٤م اًمث٘م٤مت قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم صٗم٦م اًمرب قمز وضمؾ ُمـ همػم شمٖمٞمػم وٓ 

ومٛمـ ومرس اًمٞمقم ؿمٞمئ٤م ُمـ ذًمؽ وم٘مد ظمرج مم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف  ،بٞمفوصػ وٓ شمِم

 (3/48)ذح اًمسٜم٦م ًمٚمالًمٙم٤مئل ش.وؾمٚمؿ، ووم٤مرق اجلمقم٦م، وم٢مهنؿ مل يّمٗمقا ومل يٗمرسوا

هؾ يّمدق شمٕمريػ اًمتٗمقيض اًمسٚمٗمل قمغم ٟمص اإلُم٤مم حمٛمد سمـ احلسـ اًمِمٞمب٤مين؟ وىمد 

ػمه٤م؛ سمؾ يبدو اًمديمتقر وأؿمٞم٤مظمف ظم٤مرضملم ُمـ ٟمٗمك اإلُم٤مم شمقصٞمػ اًمّمٗم٤مت وشمِمبٞمٝمٝم٤م وشمٗمس

  أهؾ اًمسٜم٦م ذم ضقء هذا اًمٜمص.

يٛمٙمـ  هلل شمٕم٤ممم سم٠مٟمف ٓ «اًمٞمد» ا قمغم شم٠مويؾ صٗم٦مواؾمتدل اًمديمتقر ذم اعمجٚمد اًمث٤مًم٨م رد  

ُمـ  وم٢من اًمٜمّمقص إظمرى ذيمرت صٗم٤مت اًمٞمد احل٘مٞم٘مٞم٦م، قمغم اًم٘مدرة أو اًمٜمٕمٛم٦م، «اًمٞمد» محؾ

إن شم٠مويالشمٙمؿ ًمّمٗم٦م اًمٞمديـ وٟمحقه٤م، وحتريٗمٝم٤م » لم وهمػمه٤م:إص٤مسمع واًمٙمػ واًم٘مبْم٦م واًمٞمٛم

إمم اًمٜمٕمٛم٦م واًم٘مدرة واجلقد وٟمحقمه٤م، هل ُمـ ىمبٞمؾ شم٠مويالت اًمب٤مـمٜمٞم٦م، وٓ يس٤مقمده اًمٚمٖم٦م اًمبت٦م؛ 

ش سمٞمدي»سمؾ ورود اًمٙمػ، وإص٤مسمع، واًم٘مبْم٦م، واًمٞمٛملم، وًمٗمظ اًمٞمديـ سمّمٞمٖم٦م اًمتثٜمٞم٦م، وًمٗمٔم٦م 

 (3/61)ش. ويؾ ويدومع اعمج٤مز ويٕملم إرادة احل٘مٞم٘م٦م سمال ؿمؽيٛمٜمع إرادة اًمت٠مش ظمٚم٘م٧ُم »سمٕمد ًمٗمٔم٦م 

 ،واًم٘مبْم٦م ،وإص٤مسمع اًمٙمػ، إوص٤مف: «يد اهلل» أًمٞمس ذيمر اًمديمتقر ذم شمٗمسػم

 ٤م قمغم اًمسٜم٦م اًمٜمبقي٦م ومج٤مقم٦م اًمّمح٤مسم٦م ذم ضقء ٟمص اإلُم٤مم حمٛمد؟! و همػمه٤م ظمروضًم  ،واًمٞمٛملم

عم٤م، اًمذيـ ذيمر اًمديمتقر قم٤م 52ىمد اـمٚمٕم٧م قمغم أىمقال سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمب٤مًمغ قمددهؿ 

جم٤مل  وٓ وىِمس قمٚمٞمف طم٤مل أىمقال همػمهؿ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ. أؾممءهؿ إلصمب٤مت اًمتٗمقيض اًمسٚمٗمل،

 وقمٚمٞمف ٟمٙمتٗمل سمذيمر أىمقال ه١مٓء اًمٕمٚممء اًمٕمدة.  هٜم٤م ٕيمثر مم٤م ذيمرٟم٤م،

 ( اعم٤مشمريدي٦مَ 255صمؿ أظمرج )ذم ص ، شاعمٗمقض ٟم٤مف ًمٚمّمٗم٤مت» :2/196ىم٤مل اًمديمتقر ذم 

وسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ أىمقل ضمٝم٤مًرا وُمراًرا وشمٙمراًرا قمغم » ًم٘مقهلؿ سم٤مًمت٠مويؾ واًمتٗمقيض:ُمـ أهؾ اًمسٜم٦م 

دي٦م ُمـ أهؾ اًمبدع، وًمٞمسقا يوضمف اًمبّمػمة: إن ه١مٓء اعم١مًملم ًمٜمّمقص اًمّمٗم٤مت سمم ومٞمٝمؿ اعم٤مشمر

وسمدقمٝمؿ  ،وشم٠مويٚمٝمؿ ،ُمـ أهؾ اًمسٜم٦م اعمحْم٦م. وإهنؿ ظم٤مرضمقن قمغم إمج٤مع اًمسٚمػ سمتٗمقيْمٝمؿ

 ( قم٤معم٤مً 52ؾ اًمٕمٚمؿ اًمب٤مًمغ قمددهؿ )( أؾممء يمب٤مر أه279-257)ص دصمؿ قمد (2/255)ش.إظمرى

يمثػم ُمٜمٝمؿ: ؿمٛمس إئٛم٦م  طمقا سم٤مإلمج٤مع إصمب٤مت اًمّمٗم٤مت سمال شم٠مويؾ وٓ شمٙمٞمٞمػ،اًمذيـ سَّ 



َ يدةَ قالع َ شرحَ    616   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
واًمٕمالُم٦م اًمٕمٞمٜمل، واعمال قمكم اًم٘م٤مري، واًمِم٤مه وزم اهلل اعمحدث اًمدهٚمقي، واًمٕمالُم٦م  اًمرسظمز،

 وهمػمهؿ.  ،أًمقد

قر اعم٤مشمريدي٦م ُمـ أهؾ اًمسٜم٦م ذم ُمقضع، واؾمتدل سم٠مىمقاهلؿ ذم ُمقضع وم٘مد أظمرج اًمديمت

   آظمر.

( ُمـ 2/256) واقمتؼمه ذم واؾمتدل سمٙمالم اًمِم٤مه وزم اهلل اًمدهٚمقي ذم ُمقاضع يمثػمة.

ؾم٤مق  ( وىمققمف ذم اًمت٘مٚمٞمد اًمب٤مـمؾ اعمذُمقم اًمنميمل.2/59وذيمر ذم ) أيم٤مسمر قمٚممء اإلؾمالم.

احلؼ واإلٟمّم٤مف أن اًمؽمضمٞمح » ذم ُمس٠مًم٦م اخلٞم٤مر:اًمديمتقر ٟمص اًمِم٤مه وزم اهلل اًمدهٚمقي 

 صمؿ قمٚمؼ قمٚمٞمف: ،شًمٚمِم٤مومٕمل ذم هذه اعمس٠مًم٦م، وٟمحـ ُم٘مٚمدون جي٥م قمٚمٞمٜم٤م شم٘مٚمٞمد إُم٤مُمٜم٤م أيب طمٜمٞمٗم٦م

ىمٚم٧م: هذا هق اًمت٘مٚمٞمد اًمب٤مـمؾ اعمذُمقم اعم٘مٞم٧م أم اًمٓم٤مُم٤مت اًمٙمؼمى اًمنميمٞم٦م، وهب٤م ـمّؿ اًمقادي »

 ش.قمغم اًم٘مرى، وقمّؿ اًمٕمْم٤مُل اًمقرى

وخم٤مًمػ سيح  اإلُم٤مم اعم٤مشمريدي ذم ُمقضع سم٠مٟمف ُم١مؾمس ومرىم٦م ضمديدة، وصػ اًمديمتقر

وىمد زاد » وُمـ أشمب٤مع اجلٝمٛمٞم٦م ذم أيمثر إصقل: وظم٤مص٦م اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل، ،ًمٚمسٚمػ

ؾمٞمم اإلُم٤مم أسمق ٚمػ، وٓرىم٦م أظمرى؛ ُم٤مشمريدي٦م، وظم٤مًمػ قم٘مٞمدة اًمسُمـ شمٗمريؼ إُم٦م ومزاد ومِ 

 (2/68)ش.ٝمؿ ذم يمثػم ُمـ أصقًمفطمٜمٞمٗم٦م خم٤مًمٗم٦م سحي٦م، وؾمٚمؽ ُمسٚمؽ اجل

ُم٤م  -اإلُم٤مم اعم٤مشمريدي –و وصػ اًمديمتقر اإلُم٤مَم اعم٤مشمريدي سم٤مإلُم٤مم طملم وضمد قمٜمده 

ىم٤مل اإلُم٤مم أسمق ُمٜمّمقر اعم٤مشمريدي ذم اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م » يقاومؼ هقاه ذم اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م:

 (2/553)ش.إومم...

ًم٦م؛ سمؾ إذا وضمد قمٜمد قم٤ممل ُم٤م ؾمبؼ قمغم أن حمؽ اًمّمحٞمح واًمب٤مـمؾ ًمٞمس ىمقة إد دل ُم٤م

 وأُم٤م إذا ظم٤مًمٗمف وم٢مٟمف يستحؼ اًمذم واًمٚمقم.  ي١ميد ومٙمرشمف اؾمتحؼ اًمت٘مدير واًمتثٛملم،

 خالصة كالم الدكتور يف التأويل: 

وىمسؿ اًمت٠مويؾ قمغم صمالصم٦م  ،٤م وشمٕمٓمٞماًل يرى اًمديمتقر شم٠مويؾ ٟمّمقص اًمّمٗم٤مت حتريٗمً 

يّمح شم٠مويٚمٝم٤م  ٤م ي٘مبؾ اًمت٠مويؾ؛ ومالمجٞمع ٟمّمقص اًمّمٗم٤مت ًمٞمس ُمـ ىمبٞمؾ ُمإًذا » صمؿ ىم٤مل: ،أىمس٤مم

 (2/376) ش.سمح٤مل ُمـ إطمقال؛ ٕن شم٠مويٚمٝم٤م حتريػ هل٤م وشمٕمٓمٞمؾ عم٤م دل قمٚمٞمٝم٤م

 سم٘مقًمف: ،سمـ اًم٘مٞمؿ ذم هذا اًمّمددااحل٤مومظ وخلص اًمديمتقر ذم قم٘م٥م هذا اًمٜمص يمالم 

وسم٤مجلٛمٚم٦م وم٤مًمت٠مويؾ اًمذي يقاومؼ ُم٤م دًم٧م قمٚمٞمف ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م هق اًمت٠مويؾ اًمّمحٞمح، »
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 (2/377)ش.ی اعمج٤مزشمٗمسػم اًمٜمّمقص وشمقضٞمحٝم٤م ٓ قمزهل٤م وٓ حتريٗمٝم٤م وٓ محٚمٝم٤م قمٚم وهق

واحل٤مصؾ أن اًمديمتقر يّمػ شم٠مويؾ إؿم٤مقمرة واعم٤مشمريدي٦م سم٠مٟمف شم٠مويؾ وحتريػ وشمٕمٓمٞمؾ، 

ويسٛمل  .ٝمٛمٞم٦م قمغم إؿم٤مقمرة واعم٤مشمريدي٦مو حي٤مول محؾ أىمقال اًمٕمٚممء اًمقاردة ذم اعمٕمتزًم٦م واجل

 ذم حم٤موًم٦م ًمقىم٤مي٦م ٟمٗمسف ُمـ اًمتحريػ واًمتٕمٓمٞمؾ. سػم،شم٠مويؾ اًمسٚمٗمٞم٦م سم٤مًمتٗم

ُمـ صٗم٤مت اهلل شاًمٜمٗمس»قمد يمثػم ُمـ ؾمٚمػ إُم٦م » :«اًمٜمٗمس» صمؿ ىم٤مل اًمديمتقر ذم صٗم٦م

وهمػممه٤م ُمـ أئٛم٦م  ،شمٕم٤ممم، يم٤مإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م، وإُم٤مم إئٛم٦م اسمـ ظمزيٛم٦م رمحٝمم اهلل شمٕم٤ممم

 ( 2/492)ش.اًمسٜم٦م

ىمقًمف سم٠من اًمٜمٗمس ًمٞمس٧م ُمـ صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم. وسمٕمد أؾمٓمر طمٙمك قمـ اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

هق اًمّمقاب.  وىم٤مل اًمديمتقر: واعمراد سم٤مًمٜمٗمس ذات اهلل شمٕم٤ممم؛ ٕن ٟمٗمس اًمٌمء ذاشمف وقمٞمٜمف.

ًمٞمس٧م ُمـ ش اًمٜمٗمس»وًمٙمـ سح يمثػم ُمـ أئٛم٦م اًمسٜم٦م، ُمٜمٝمؿ ؿمٞمخ اإلؾمالم سم٠من » إًمٞمؽ ٟمّمف:و

٦م؛ ٕن ٟمٗمس اًمٌم ذاشمف وقمٞمٜمف. وأن ذات اهلل اعم٘مدؾمش اًمٜمٗمس»صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم، وإٟمم اعمراد ُمـ 

 ش. هذا هق اًمّمقاب

ؿمٞمخف  ُمٜمٝمؿ: قمزا اًمديمتقر شم٠مويؾ اًمٜمٗمس هذا إمم اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وهمػمهؿ ُمـ اًمٕمٚممء،

وُمٜمٝمؿ ؿمٞمخٜم٤م قمبد اهلل سمـ حمٛمد اًمٖمٜمٞممن طمٗمٔمف اهلل » وإًمٞمؽ ٟمّمف: قمبد اهلل سمـ حمٛمد اًمٖمٜمٞممن.

 ش.وم٘مد طم٘مؼ أن ٟمٗمس اًمٌمء ذاشمف وقمٞمٜمف ،سم٤مًم٘مبقل شمٕم٤ممم ومٚمف حت٘مٞمؼ دىمٞمؼ قمٛمٞمؼ أٟمٞمؼ وصمٞمؼ طم٘مٞمؼ

قمغم ارشمٙم٤مب إؿم٤مقمرة واعم٤مشمريدي٦م اًمتٕمٓمٞمؾ و اًمتحريػ  -ذم قم٘مبف– صمؿ يستدل اًمديمتقر

هلل قمز وضمؾ، وم٘مد قمٓمٚمقه٤م )أي: اعم٤مشمريدي٦م ش اًمقضمف اًمٙمريؿ»اعمث٤مل اًمث٤مًم٨م قمنم صٗم٦م » سم٘مقًمف:

 (2/493)ش.اتوإؿم٤مقمرة(، وطمرومقا ٟمّمقصٝم٤م سمت٠مويٚمٝم٤م إمم اًمقضمقد، واًمذ

وأول ؿمٞمخف  ،شهذا هق اًمّمقاب»ل اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اًمٜمٗمس سم٤مًمذات وم٘م٤مل اًمديمتقر:أوَّ 

حت٘مٞمؼ دىمٞمؼ قمٛمٞمؼ أٟمٞمؼ وصمٞمؼ طم٘مٞمؼ »قمبد اهلل سمـ حمٛمد اًمٖمٜمٞممن اًمٜمٗمس سم٤مًمذات وم٘م٤مل اًمديمتقر:

 ،واحل٤مومظ اسمـ يمثػم ،واإلُم٤مم اًم٘مرـمبل ،وأول قمبد اهلل سمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمم ،شسم٤مًم٘مبقل

ومرُم٤مهؿ اًمديمتقر سم٤مًمتحريػ واًمتٕمٓمٞمؾ قمداء  ،سم٤مًمذات «اًمقضمف» وهمػمهؿ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ

  ًمٚمحٜمٗمٞم٦م.

 ىب نب مب زب  رب  ُّٱٱذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: َّمب زب    ُّٱ «شمٗمسػمه»محؾ اًمٕمالُم٦م اًم٘مرـمبل ذم 
قمـ اسمـ  ىورو .شوذاشمف ؾمبح٤مٟمف ،وم٤مًمقضمف قمب٤مرة قمـ وضمقده» قمغم اًمذات:( ٧٢الرمحن: ) َّيب

 (17/165)اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن  ثٚمف.قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمم ُم
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)شمٗمسػم .شومٕمؼم سم٤مًمقضمف قمـ اًمذات» ٤م اًمقضمف سم٤مًمذات:وومرس احل٤مومظ اسمـ يمثػم رمحف اهلل أيًْم 

 (88اسمـ يمثػم، اًم٘مّمص:

 َّ رن مم ام يل ىل ُّٱذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: «اًمقضمف» وومرسَّ اإلُم٤مم اًمبخ٤مري رمحف اهلل
 )صحٞمح اًمبخ٤مري، سم٤مب وأٟمذر قمِمػمشمؽ إىمرسملم(.«اهلل إٓ ُمٚمَٙمف. وي٘م٤مل: إٓ ُم٤م ُأِريد سمف وضمفُ »( ١١القصص: )

 ام يل ىل ُّٱٱوىم٤مل جم٤مهد واًمثقري ذم ىمقًمف:» :واًمثقري ،دوطمٙمك اسمـ يمثػم قمـ جم٤مه
 (88)شمٗمسػم اسمـ يمثػم، اًم٘مّمص:ش.أي: إٓ ُم٤م ُأِريَد سمف وضمُٝمف َّ رن مم

ـ وُم٘م٤مشمؾ سم ،واحلسـ ،وىمت٤مدة ،وجم٤مهد ،وروي قمـ قمبد اهلل سمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمم

)شمٗمسػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ، شمٗمسػم ؾمٛمٕم٤مين، شمٗمسػم سمٖمقي،  .ىمبٚم٦م اهلل :َّمن زن رن ُّٱ طمٞم٤من ذم شمٗمسػم ىمقًمف شمٕم٤ممم:

 (115اًمب٘مرة:

وروي قمـ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وهمػمهؿ ُمـ قمٚممء إُم٦م شم٠مويالت قمدة ذم سمٕمض 

ٕم٘مٞمدة اًمٕمّمٞمدة اًمسموي٦م ذح اًم» ًمالؾمتزادة ُمٜمف راضمع: صٗم٤مت اًمب٤مري شمٕم٤ممم طمس٥م اعمٜم٤مؾمب٦م.

 (. 519 -1/484) «اًمٓمح٤موي٦م

وم٘م٤مل: هذا ومٞمف شم٠مويؾ اًمقضمف قمـ » :«جمٛمقع اًمٗمت٤موى»ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم و

وم٘م٤مل:  ،َّ  من زن رن مم ام  يلىل مل يك ُّٱاًمسٚمػ، وم٘مٚم٧م: ًمٕمٚمؽ شمٕمٜمل ىمقًمف شمٕم٤ممم:

ٟمٕمؿ. ىمد ىم٤مل جم٤مهد واًمِم٤مومٕمل يٕمٜمل ىمبٚم٦م اهلل. وم٘مٚم٧م: ٟمٕمؿ، هذا صحٞمح قمـ جم٤مهد واًمِم٤مومٕمل 

٤م، وهذا طمؼ، وًمٞمس٧م هذه أي٦م ُمـ آي٤مت اًمّمٗم٤مت. وُمـ قمده٤م ذم اًمّمٗم٤مت وم٘مد وهمػممه

 (3/193)جمٛمع اًمٗمت٤موى .شهمٚمط

هؾ يرى اًمديمتقر يمال ُمـ اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ قمبد اهلل سمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمم، و 

وُم٘م٤مشمؾ سمـ طمٞم٤من، وؾمٗمٞم٤من اًمثقري، وإُم٤مم اعمحدصملم اإلُم٤مم  ،واحلسـ ،وىمت٤مدة ،جم٤مهدا

 وُمٕمٓمٚملم؟؟!!  اًمبخ٤مري حمروملم

 ؟ ٤م وُمٕمٓماًل وهؾ يٕمد اًمديمتقر اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م حمرومً 

قمداء اعم٤مشمريدي٦م ًمٚمٕم٘مٞمدة » قمٚم٘مٜم٤م قمغم يمت٤مب اًمديمتقر ؿمٛمس اًمديـ اًمسٚمٗمل إومٖم٤مين:

ويالطمظ ىم٤مرئ  ا،ا وضمٞمزً ٤م قم٤مسمرً شمٕمٚمٞم٘مً  شوُمقىمٗمٝمؿ ُمـ شمقطمٞمد إؾممء واًمّمٗم٤مت ،اًمسٚمٗمٞم٦م

ا ذم ُمٕمٔمؿ اعمقاضع قمـ شم٘مديؿ أدًم٦م يبدو قم٤مضمزً وًمٙمٜمف  اًمٙمت٤مب يمثرة ادقم٤مءات اعم١مًمػ ومٞمف،

و  همٗمر اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمديمتقر زٓشمف، وطم٤مول شمدارك هذا اًمٜم٘مص سمذرب ًمس٤مٟمف، شمقاومؼ دقم٤مويف.

 وىم٤مٟم٤م اًمقًمقغ ذم أقمراض قمٚممء إُم٦م. 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   3  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 

َمنت ا َة ي  َحاوَ لعقيدة الط  
طث، ٌلاةيث ىلع شج كذالذني نصخث خؽيث طث، مططَّ لث، ٌِلَّ  نصخث فريدة، حملَّ

ًَ الرًَّضيم  ٰ  ًً ِمْسِب اهلًل الرَّْحم
اْٰ  ري بىيىاًف  (1)ذى ادً ًذنم ًخلى اءً  (2)اغم ٓى لى ًب ذي ْى ذم ٌى ى  ًث، ىلعى اغى ٍى ى ًَِّث كىاْلم ًو الصُّ ْم ى

يًَّث/  (3)أ ًٍ م ال
ًِب ضى 

ى
ٔم ًِيم أ ًَ ذىاةًجو اىمهي اًف ةم ٍى ثى اجلُّػم ٔم فى ًِب يي

ى
ٔم ًِفِّ، كىأ لي ػم فى حى يم شي ًْ ا ًَ إًةمرى ، بى ةم ارًمِّ ُمطى

ى ًى اْلم
حمتىاًِنِّ  ًَ الشَّ ىصى ًَ اْلم ًد ةم ٍَّ ى تمًد اهلًل حمي ًِب خى

ى
ى -كىأ ىًػنيم ْجم

ى
ًم أ ًٓ يم

يى ٔىافي اهلًل غى ا  -(4)رًعم ٌى كى
كم  خىًلدي ػم َم حى ًٌ ؿً  (5)فى  ٔم ضي

ي
ًّ  أ فى ةً ٔم ِي يىًدحم ، كى ًَ يم ً ادلِّ ى  (6)رىبِّ ل نيم ًٍ ى ال ػى

 (7).اىم

                                                 
(( يبدأ ـالم ادصـػ رمحف اهلل مـ هفـا، ـام ذم ادخطقط رؿؿ )و5، و3 ،و ،11، وبلكف يبدأ 15، و13، و )

افذي رواه  12، و1وـذا يبدأ ـالم ادصـػ مـف ذم ادخطقط رؿؿ «. هذا ذـربقان...»افؽتاب ؾقف بعد افبسؿؾة مـ: 

احلسـ بـ شؾقامن بسـده ظـ افطحاوي. وأما ما ذـر ؿبؾ هذا افؽالم مـ احلؿد وافصالة وأفؼاب اإلمام افطحاوي 

 خمترًصا ومػصاًل، ؾفق مـ إضاؾات ـاتبغ ادخطقضات، ومصـػغ ادطبقظات.

: ؿد ؿال أبق جعػر أمحد بـ حمؿد بـ شالمة افطحاوي رمحف اهلل»هؽذا:  1ويبدأ افؽتاب ذم ادخطقط رؿؿ 

تػحصت ظـ مذهب اإلمام األظظؿ أيب حـقػة افـعامن بـ ثابت افؽقذم رمحف اهلل، وأيب يقشػ يعؼقب بـ إبراهقؿ 

اإلكصاري، وأيب ظبد اهلل حمؿد بـ احلسـ افشقباين ريض اهلل ظـفؿ أمجعغ وما يعتؼدون مـ أصقل افديـ ويديـقن بف 

 هذا افؽالم خيتؾػ ظـ ـالم شائر ادخطقضات، وفؽـ معـاه شقاء. «.رب افعادغ ؾقجدهتؿ يؼقفقن ذم تقحقد اهلل...

 «.هذا»بعد « ـتاب ؾقف»زيادة   2وذم ادخطقط رؿؿ 

ؼقة افـسخ. وادثبت مـ ب«. ظؼقدة» 11وذم «. اظتؼاد أهؾ» 1، 3وشؼط مـ 3.، 1شؼط مـ « اظتؼاد»( ؿقفف 1)

 وادعـی شقاء.

وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وال يتغر ادعـك.«. ؾؼقف ادؾة » 1 . و ذم31شؼط مـ « ؾؼفاء ادؾة»فف ( ؿق3)
. 1 ،15، 1، أو معـاه. وشؼط مـ «رمحة اهلل تعاػ ظؾقفؿ أمجعغ»  ،1 ،1 ،2 ،3 ،13 ،11 ،33 ،35( ذم 1)

رد ادحتار وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وافسيض وافسحؿ ـالمها جائزان فؾعؾامء مـ بعد افصحابة، واألؾضؾ افسحؿ. )

/151)
وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك شقاء.«. ذم» 1 ،12، 2( ذم 5)
( ذم )3 ، ، ،1 ،1 ،5 ، ،3 ،1 ،13 ،33 3 ،31 «وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وهق األصح «. رب

ومقاؾؼ بافؾغة.
ؼقة افـسخ.وادثبت مـ ب«. فرب افعادغ»إػ ؿقفف « هذا ذـر»مـ ؿقفف  ( شؼط مـ 1)



َ قيدةَ الع َ شرحَ   13  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
يْإ] ِ

ْةِاهللَِْتَعاََل[َْىانُْاْلإ
ؿي  ٔم ٔمًضيمًد اهللً  (1)جىلي ًذيمًق اهللً -ًِف حى ٔم َى ةًخى خىًلًدحم ػم  / -(2) ٌي

-  ًالى  فَّ اهللى إ ي. (3)تىػى يممى َلى ً  كىاًضده َلى َشى
1- . ّي رميي ًٌ ءى  م َلى َشى  كى
َلى  -3 ًشزيقي.كى ػم ءى حي م   َشى
يقي. -1 ْيم  إًَٰلى دى

َلى  كى
5-. اءو ٓى ًه ةًالى اُمًخ ائً اءو دى ًه ةاًلى اةمًخدى  كىًدحم
-  َلى يىًبيم فمَنى كى .َلى حى  دي
ا ييًريمدي . -1 ٌى ٔمفي إًَلَّ  َلى يىسي  كى
2- ّي ّي  (4)َلى تىتمييغي ًركي َلى حيدم ـي، كى ا ْى كم

ى . (5)اْلم ـي ا ٓى ذم
ى  اْلم

يشم  -3 َلى ي ـي  (6)ّي ٓي تً كى ُىا
ى  .اْلم

3-  ي ٔم  (7)حى يُّ ، رى ٔتي ٍي ـي َلى حى ِىا  .(8) ـه َلى حى
- ، ثو اسى اًىقه ةًالى ضى  .(10)ُىثو كم ؤي رىاًزؽه ةاًلى مى  (9)خى

                                                 
( ذم )  ،3 ،1 ،5 ، ،1 ،2 ،1 ،11 ،11 ،13 ،33  وبف ؿال قػةؿال اإلمام أبق حـ»زيادة: « كؼقل»ؿبؾ ؿقفف ،

«.صاحباه اإلمامان ادذـقران رضقان اهلل ظؾقفؿ أمجعغ:
. وأثبتـاه مـ بؼقة افـسخ. ،3شؼط مـ « بتقؾقؼ اهلل»( ؿقفف 1)
وال يتغر «. وتؼدشت أشامؤه»ظؾقف زيادة  11، وذم «ك اشؿف وتعاػ جده وجؾ ثـاؤهإن اهلل تبار» 1 ،1( ذم 3)

ادعـك.
وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك شقاء.«. يبؾغف» 15( ذم 1)
وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك شقاء.«. يدرـف» 15( ذم 5)
( ذم ) ،1 ،3 ،13 «شقاء.وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك «. ُتشبفف
 وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك شقاء. «.ألكف حل» 1 ،3وذم «. وهق حل» 1ذم ( 1)

«. ال يؿقت»ؿقفف  13. وشؼط مـ  ، ،1 ،1 ،5، 3شؼط مـ « حل ال يؿقت، ؿققم ال يـام»( ؿقفف 2)

وافصحقح ما أثبتـاه مـ بؼقة افـسخ.
«.واهلل هق افغـل ادطؾؼ»بعده زيادة  1( ذم 3)
(3 ـذا ذم أـثر افـسخ، وذم بعضفا )«وـؾفا صحقح. ومعـاه: افتعب وادشؼة. وؾقفا فغات « ُمْقكة»، وذم بعضفا «ُمْمكة



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
1- . ثو لَّ شى ، ةىاًغده ةاًلى مى ىافىثو يمجه ةاًلى َمى ًٍ مي

3-  ًّ يمًل تموى خى ا رى ٍن ًّ كىًدحم احً ا زىاؿى ةًًطفى ًم يىزمدى (1)ٌى ى ًم ، ل ًٓ ًُ ٔم َم  (2)دم ةًسى ًم يىسي ى حمئنا ل شى
ًم  ٓي تميى ًّ  (3)رى ًخ َم ًضفى ًٌ(4) ًّ احً فى ةًًطفى ا َكى ٍى كى ذٰ  (5)، كى حًلًّا نى زى

ى
ةىًديًّا.أ

ى
ا أ ٓى يىيم اؿي غى  لًمى َلى يىزى

1-  ِمذي ىىحمسى يى  ٌي ىيمقى  قى خى ًى  اْلم ادى اشم خىفى ىاًىًق »اشم اذً «اْلم دى َلى ةًإًضم يَّثى  (6)ًّ ، كى ً ًى  اىمَبى ادى اشم خىفى اشم
ىارًم» ي  .«اْلم . (7)َلى ؽى مئي َلى َمى ىاًىًق كى ػمَنى اْلم ٌى ، كى بئبى رم َلى مى بئبًيًَّث كى ػمَنى الرُّ ّي  ٌى َُّ

ى
ا أ ٍى كى كى

يىا ضم
ى
ا أ ٌى ٔمَتى بىػمدى ٍى م مًِي ال ذٰ  (8)حمي ، نى ًم ًٓ يىائً تموى ًإضم ًى رى ا اًَلشم ذى ْى قَّ  خىطى قَّ اشم خىطى لًمى اشم

ىاىً  ًى اْلم ًم اشم ًٓ ائً مشى تموى إًن  .(9)ًق رى
5-  ءو كىًديم م ِّ َشى ى ُكي ّي ىلعى َُّ

ى
ه ذىلًمى ةًأ ًّ فىًلْيم م ءو إحًلى م ُّ َشى ه (10)ره كىِكي ىًصْيم ًّ ي يىيم رو غى

مم
ى
ُّ أ ، َلى ، كىِكي

/ ءو م مخىاجي إًلى َشى  (١١الشٔرل/ ) َّ حي جي  يه مهىه جه ين ُّٱَيى

-  ًّ ًٍ ىيمقى ةًًػيم يىقى اْلم  .(11)خى
1-  رى كىدَّ ارنا. كى كمدى

ى
ًم أ ٓي ى  ل

                                                                                                                            
إحداها ظذ ؾعقفة بػتح افػاء، وهبؿزة مضؿقمة، واجلؿع َمُئقكات ظذ فػظفا. وَمَلْكُت افؼقَم أْمَلُُنؿ مفؿقز بػتحتغ، 

ال افشاظر: أمركا ُمْمَكُتف خػقػة * واجلؿع ُمَمٌن، مثؾ ُؽْرَؾة وُؽَرف. وافثافثة ُمْقَكة وافؾغة افثاية ُمْمَكة هبؿزة شاــة. ؿ

، م و ن(1/52بافقاو، واجلؿع ُمَقن مثؾ شقرة وشقر. )ادصباح ادـر ذم ؽريب افؼح افؽبر 
( ذم ) «وذم «. خؾؼفؿ3 «وهق خطل. وادثبت مـ بؼقة افـسخ.«صػتف ،
 وافصحقح ما أثبتـاه مـ بؼقة افـسخ.«. بخؾؼف» 2 ( ذم1)

وادثبت «. مل يؽـ ؿبؾفؿ»إػ ؿقفف « ؿبؾ خؾؼف»مـ ؿقفف  3وافصحقح ما أثبتـاه. وشؼط مـ «. ؿبؾ ذفؽ» 1( ذم 3)

مـ بؼقة افـسخ.
«. مل يزدد بؽقُنؿ صقًئا، ـان ؿبؾفؿ بصػاتِف أزفقا» 31وذم «. صػاتف»  ،3 ،1 ،3 ،5 ،1 ،35( ذم 1)
. وادثبت مـ بؼقة افـسخ. واإلثبات حسـ.3، 1شؼط مـ « وـام ـان بصػاتف»ؿقفف ( 5)
( ذم )1 ،1 ،15 ،33 «وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك شقاء.«. بنحداث افزية
وال يرض ادػفقم. وادثبت مـ بؼقة افـسخ. «. بؾ فف» ( ذم 1)
وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك شقاء.«. قائفؿبعد إح» 3وذم «. أحقاهؿ»  ،3 ،11 ،1 ،3( ذم 2)
وادثبت مـ بؼقة افـسخ.«. ؿبؾ إكشائفؿ»إػ ؿقفف « وـام أكف»مـ ؿقفف  15، 1( شؼط مـ 3)
(3 ذم )وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وال يرض ادػفقم.«. يصر» 3
( ذم )1 ،12  وهل زيادة حسـة مـ حقث ادعـك.«. وؿدرتف»بعده زيادة



َ قيدةَ الع َ شرحَ   11  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
2-. اَلن ًم آسى ٓي ى ىبى ل  كىَضى
3-  ءه م ًّ َشى يىيم مفى غى ًم َيى ى ًم  ل ًٓ ً ال ػى

ذم
ى
َم أ فم خى  (1)ًٌ

ى
تموى أ ًم يى رى ٓي تموى (2)لى فى رى ًمئي ًم َعى ْي ا  ٌى ًى  ًي ، كىغى

ًم  ٓي مييلى فم َيى
ى
 .(3)أ
13- . ًّ ًطيىًخ ػم ٌى َم  ًم خى ْي ا ٓى جى ، كى ًّ ًخ اغى ًم ةًؽى ْي رى مى

ى
 كىأ

1-  مرًم ةًلي كى ءو َيى م ُّ َشى ًشحم  (4)ًّ حً رى دم ِكي مى ًشحم كى مى ، كى ًّ ذي ئىًخ ّي تىِمفي ا  (5)ئىخي ٌى ًشحئىثى لًيمًػتىاًد إًَلَّ  َلى مى
فى  ًم َكى ٓي ى اءى ل ا شى ٍى ، ذى ًم ٓي ى اءى ل .(6)شى َم ًم يىسي ى  ل

م
أ ىشى ًم ي ى ا ل ٌى  ، كى

اًِف  -11 ييػى ًي كى ًط يىػم ، كى اءي ىشى َم ي ٌى ًدم  ٓم الن  (7)حى ؿي ، كى (8)فىغم مذي َيى ، كى اءي ىشى َم ي ٌى  (9)ييًغوُّ 
يىبمخىًل  . (10)كى َلن دم   غى

ٔم  -13 يَّتي خىلى ًم حى ٓي ُّ ُكي ًشحم كى ًَلً.فى ًِف مى دم ًّ كىغى ًي ى فىغم ًّ بىنيم  (11)ئىًخ
                                                 

(ؿق ) 5، 3، 1شؼط مـ « أؾعاهلؿ»فف ، ،2 ،3 ، ،1 ،1 ،5 ، ،1 ،3 ،13 ،1 ،13 ،11 ،1 ،11 ،12 ،

3 ،3.واألوضح ما أثبتـاه مـ بؼقة افـسخ .
«.ؿبؾ أن خؾؼفؿ»ؿقفف  3 ،33وال يرض ادعـك. وشؼط مـ «. خيؾؼفؿ»  ،1 ،5 ، ،1 ،3 ،3( ذم1)
وظؾؿ ما هؿ ؽاؾؾقن مـ ؿبؾ » 3. وذم 1 ،31، و3شؼط مـ « قن ؿبؾ أن خيؾؼفؿوظؾؿ ما هؿ ظامؾ»( ؿقفف 3)

وافصحقح ما أثبتـاه مـ بؼقة افـسخ.«. خؾؼفؿ
وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك شقاء.«. بتؼديره» 33وذم «. بؼدره» ، 3( ذم 1)
وادثبت مـ بؼقة افـسخ. واألصح ما أثبتـاه.«. ذومشقتِف، ومشقُتف تـػ»بدل ؿقفف «. وَيـُػُذ بؿشقئتف» 3 ،5 ،33( ذم 5)
( ذم )وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك شقاء.«. ما صاء اهلل ـان» 1
« مـ يشاء»زيادة   ،1 ،1 ،5 ،1 ،2 ،3 ،1 ،2 ،13 ،1 ،11 ،13 ،11 ،15 ،11 ،13 ،33 ،31 ،31 ،35( ذم 1)

وال يرض ادػفقم.«. ويعاذم»بعد ؿقفف 
وال يتغر ادعـك.«. وـرما»بعده زيادة  ( ذم 2)
. وادثبت مـ بؼقة افـسخ. 3شؼط مـ « وخيذل»( ؿقفف 3)
(3 ذم )2، 1، 5، 1، 1 ، ،1 ،2 ،13 ،1 ،11 ،13 ،11 ،15 ،11 ،13 ،33 ،31 ،35  بعد « مـ يشاء»زيادة

وال يرض ادػفقم.«. ويبتع»ؿقفف 
( ؿقفف )«شؼط مـ «  ؾضؾف وظدففوـؾفؿ يتؼؾبقن ذم مشقئتف بغ 3. وشؼط مـ ، ،3 ،3 ، ،1 ،1 ،5 ،

3 ،1 ،12 ،3 ،31 ،3  واهلل تعاػ يػعؾ ما يشاء »بعده زيادة  15وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وذم «. بغ ؾضؾف»ؿقفف

وال يرض ذم ادػفقم.«. وحيؽؿ ما يريد



َ قيدةَ الع َ شرحَ   13  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ادً  -11 ُمدى

ى اًد كىاْلم دى عم
ى ًَ اْلم اؿو غى خىػى ٌي ٔى  ْي  .(1)كى

15-  ، ًّ ًٍ بى ًْليهم لِّ ػى ٌي َلى  ، كى ًّ ائً غى ًرقً.َلى رىادَّ ًىلى مم
ى
ًىبى ًْل َلى َغى  كى

1- .ًَم ًغِمًدق ًٌ  ًّ فَّ ّلُكي
ى
َِّا أ لى حم

ى
، كىأ ًّ ِّ لًمى ُكي َِّا ةًذى ٌى  آ

 

ٍدَْصْ] ُُْمَىَّ ةِْانلَِِّبِّ َِّ يَىاُنْةِنُُت ِ
ْاْلإ [:هَْنَّْسَْوٍَِْْْيْإنَْعَْْْاهللُّْلَّ
ّي إً  كى  -11 ُىًبيُّ ، كى َفى ؽى طم ٍي م قي ال تمدي ا خى دن ٍَّ ى ، كى  (2)فَّ حمي خىَبى شم ٍي م حىضى ال رم ٍي م ي ال َٔلي   ،رىشي
ّي  -12 َُّ

ى
ُمًبيىاءً كىأ

ى ًي اْلم اتى  ، (3)خى
حمًليىاًء،  -13

ى ـي اْلم ا ٌى إً  كى
ى  -33 ًينيم رمشى ٍي م يِّدي ال  ، كىشى
3-  ى نيم ًٍ ى ال ػى

ًتيبي رىبِّ اىم  . كىضى
ٔى  -31 ُّ دىغم ةو جي  ةً كىِكي َّٔ دى  تي ًّ  بىػم حً َّٔ تي ي  (4)جي ٔنل.  (5)ذىغى ْى  كى
ٔى  -33 ْي ٔىرىلا (6)كى م فًَّث ال َكى ، كى َِّ ً

ًث اْلم ٌَّ تمػئثي إًلى َعى ٍى م ىقِّ (7)ل بًاجلًُّٔر  (8)، ةًاْلم ل، كى دى ٓي م ال كى
يىاءً   .(9)كىالغِّ

                                                 
( ؿقفف )«أثبتـاه مـ « وهق متعال ظـ األضداد واألكداد ،1 ، ، ،1 ،33.وهق شاؿط مـ بؼقة افـسخ .
وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وال يرض ادػفقم.«. أمقـف» 1 ،15 ،33، 1( ذم 1)
دون ؿقفف « خاتؿ األكبقاء». وذم بؼقة افـسخ  ،5 ،33. وأثبتـاه مـ 31شؼط مـ « وأكف خاتؿ األكبقاء»فف ( ؿق3)

وال يرض ادعـك.«. وأكف»
وهل أصح مـ حقث افؾغة. واهلل أظؾؿ.«. وـؾ دظقى افـبقة بعده»ادخطقضات، وذم أـثر ادطبقظات ( ـذا ذم 1)
وافصحقح ما أثبتاه مـ بؼقة افـسخ.«. ؾبغل» 2 ،11( وذم 5)
( شؼط مـ )3 ، ،3 ،1 ،1 ،5 ،3 ،13 ،3  مـ  31وشؼط مـ «. وهق»إػ ؿقفف « وشقد ادرشؾغ»مـ ؿقفف

وادثبت مـ بؼقة افـسخ.«. افعادغ... وحبقب رب»ؿقفف 
ؾفق رشقل »بعده زيادة  3. وذم  ،2 ،1 ،1 ،5 ،3 ،3، 3شؼط مـ « إػ ظامة اجلـ وـاؾة افقرى»( ؿقفف 1)

«. افثؼؾغ
وـالمها صحقح.«. ادبعقث باحلؼ»  ،1 ،1 ،3 ،1 ،2 ،11 ،11 ،11 ،12 ،13 ،33 ،31 ،35( ذم 2)
. وهق شاؿط مـ بؼقة افـسخ. ، ،1 ،11 ،33، 1، 1، 1أثبتـاه مـ « ر وافضقاءوبافـق»( ؿقفف 3)



َ قيدةَ الع َ شرحَ   11  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
يْإ] ِ

آِنْامإَكِريْإاْلإ ْ[:هَِْىاُنْةِامإُلرإ
ى  -31 ي ىلعى َلى ُمزى

ى
، كىأ ٔمَلن يمًفيَّثو كى ا ةاًلى نى ّي ةىدى ِم ًٌ ـي اهلًل،  ى آفى ّلُكى رم إًفَّ اىملي ًّ  كى ّي  (1)ُىًبيِّ كى دَّ ينا، كىضى كىضم

ٔم  ِي ًٌ ؤم ٍي م ى ذٰ ال افى ىلعى لًّ ـي اهللً (2)لًمى ضى ى ّي ّلُكى َُّ
ى
ِئا أ لى حم

ى
ثً  ، كىأ ىًليلى الى ةًاْلم ، ىىحمسى (3)تىػى

يَّثً  ً ـً اىمَبى ى ؽو نىلَكى
ئي خم ٍى كىدم (4)ةً ، كى رى فى دم زى لى ً ذى ـي اىمبىَشى ى ّي ّلُكى َُّ

ى
ًى أ خى ّي فىزى ػى ًٍ َم شى ٍى  ، ذى

ّي  ةى ّي اهللي كىَعى ٌَّ قي (5)ذى دى كمغى
ى
ّي ، كىأ اةى ذى / ،(6)غى الى يمدي كىاؿى تىػى  .َّّٰ ِّ ٱُّٱضى

/(7)[1املدذر/] َم كىاؿى ٍى ً رى ل لى دى اهللي بًصى كمغى
ى
ا أ ٍَّ  [15املدذر/]. َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّٱ، فىيى

ِىا ٍم ًي ٓي  (8)غى ًت يشم َلى ي ، كى ً اًىًق اىمبىَشى ؿي خى ٔم ّي كى َُّ
ى
ؿي  ّي أ ٔم ً  كى  .(9)اىمبىَشى

 

بِيْإ] ْكَاَلْةِامتَّشإ ُرَْويإ ْ[:ٍُِْكفإ
رى  -35 فى دم زى لى ً ذى اًِن اىمبىَشى ػى ٌى َم  ًٌ ػمَنن  ٍى فى اهللى ةً َم كىضى ٌى ، (10)كى ى خىَبى ا اخم ذى ْى ى  ةمَصى

ى
َم أ ٍى ، ذى

ّي  َُّ
ى
ًى أ ًي ، كىغى رى اًر اُمزىسى فَّ ًؿ اىمهي ٔم رمًو كى ًٌ َم  خى . (11)كى ً ىمبىَشى ًّ ىىحمسى َكى احً  ةًًطفى

ْ

                                                 
( ذم )وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك شقاء.«. ظذ رشقفف» 33وذم «. ظذ ؿؾب كبقف» 1
. وال يرض ادػفقم. وادثبت مـ بؼقة افـسخ.3شؼط مـ « حؼا»( ؿقفف 1)
واألصح ما أثبتـاه مـ بؼقة افـسخ.«. ـف بدا بال ـقػقة باحلؼقؼةم» 1وذم «. ظذ احلؼقؼة» 1( ذم 3)
. وادثبت مـ بؼقة افـسخ.15شؼط مـ « فقس بؿخؾقق ـؽالم افزية»( ؿقفف 1)
. وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وال يرض ادػفقم.شؼط مـ « وظابف»( ؿقفف 5)
( ذم )1 ،3 ، ،1 ،15 ،33 ،«3وشؼط مـ «. بسؼر ،1، 35 ،3 وذم .5 ،33 «11، 13وذم «. وأظد فف ظذابف 
وادثبت مـ بؼقة افـسخ.«. وتقاظده» 1 ،3وذم «. ظذابا»
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱحقث ؿال ؾقؿـ ؿال: » . وذم 1 ،15، 1شؼط مـ  «َّ ّٰ ِّ ُّٱحقث ؿال تعاػ:»( ؿقفف 1)

 وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك شقاء.«.  َّ ّٰ ِّ ُّٱ: َّ َّ

وهل زيادة حسـة.«. وأيؼـا»بعده زيادة   1 ، ،33( ذم 2)
واألحسـ ما أثبتـاه مـ بؼقة افـسخ.«. ؿقل افبؼ»إػ ؿقفف « ظؾؿـا»مـ ؿقفف  2( شؼط مـ 3)
(3 شؼط مـ )1، 1  وافصحقح ما أثبتـاه مـ بؼقة افـسخ.«. ؾؼد ـػر»إػ ؿقفف « ومـ وصػ»مـ ؿقفف
( ذم )1 «ـ بؼقة افـسخ. وادعـك شقاء.وادثبت م«. واظؾؿ أن اهلل تعاػ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   15  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
[:َحق ْْيَُثْاهللُِْرؤْإ]

3- بِِّىا ًّ ًنخىابي رى قى ةً ا جىؽى ٍى ، نى يمًفيَّثو َلى نى ثو كى اؼى ً ًإضى ْيم ًَِّث ةًغى ى ًو اْلم ْم ى
قي ًْل يىثي ضى ؤم يمدي كىالرُّ ضى

 [13-11]اىلياٌث/ .َّ ىن من خن  حن جن يم ىم ٱُّٱ/كىاؿى 
ي  -31 ًصْيم تىفم رىادى كى

ى
ا أ ٌى ى  ّي  (1)قي ىلعى ٍى ًي الى كىغى ا(2) اهللي تىػى ٌى  ُّ ِكي ىًديم  (3)، كى َى اْلم ًٌ اءى ًِف ذىلًمى  ًد سى

ًى  يَّ ًّ كىشى يىيم َّلَّ اهللي غى ًٔؿ ضى ًَ الرَّشي ًطيًص غى ًم الطَّ ًٓ يم
يى ٔىافي اهلًل غى ًّ رًعم اةً طى ضم

ى
َم أ خى كى

ى  ىًػنيم ْجم
ى
ِىاقي ، (4)أ ػم ٌى ، كى ا كىاؿى ٍى ٔى نى ٓي رىادى  ذى

ى
ا أ ٌى ى   (5)ىلعى

ى
خىأ ٌي وي ًِف ذىلًمى  خي ى ، َلى ُىدم ًىنيم  كِّ

ى  نيم ًٍ ِّْ ٔى خى ٌي َلى  ًى ًِف ًديم ةًآرىائًِىا، كى ًي ا شى ٌى ّي  إًَُّ
ائًِىا، فى ٔى ْم ى

ًى هلًلً  ةًأ يَّ َم شى ٌى ًّ ًإَلَّ   -وَّ سى كى  زَّ غى -ًِ
ٔم  لًرىشي ًى -ًَلً كى يَّ ًّ كىشى يىيم َّلَّ اهللي غى ًى -ضى رىدَّ ًغيم ًّ  (6)، كى يىيم ّى غى تىتى ا اشم . (7)ٌى ًّ ًٍ ً ل  إًلى َعى

َلى  -32 ًييم يى  كى ًر اىتَّصم ٓم ى ظى ـً إًَلَّ ىلعى الى ًشم ـي اْلم ـً ثمتيجي كىدى الى تًصم ًى (8)ًً كىاًَلشم ـى ًغيم َم رىا ٍى  (9)، ذى
ًييم  ِىعم ةًاىتَّصم لم ًم حى ى ل ، كى ّي ٍي ّي ًغيم ِم ًظرى خى الًًص ضي َم خى ّي خى ٌي ا رى ّي مى تى شى ، ضى ّي ٍي ٓم ٔمًضيم ًً ذى ًد، اتلَّ

ًرفىًث، ػم ٍى م اًِف ال حم ًطيم كىضى كىضى ً
افً ًص اْلم حم (10)ٍى ً

ًر كىاْلم فم ى اىمسي بي بىنيم ةمذى يىخىذى اًف،، ذى  ٍى
                                                 

( ذم ) ،2 ، ،2 ،1 ،3 «3وذم «. أراده ،3 «وادثبت مـ بؼقة افـسخ. «. ظذ»بدون « ما أراد
وتػسره ظذ ما أراد اهلل تعاػ »ؿقفف  1. وشؼط مـ 3 ،3 ،15 ،11 ،31 ،35، 2، 1شؼط مـ « وظؾؿف»( ؿقفف 1)

 يرض ادعـك.وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وال«. وظؾؿف
واألصح ما أثبتـاه مـ بؼقة افـسخ.«. وـام» 1، 3وذم «. ؾؽؾ» ( ذم 3)
،  ،1 ،3 ، ،3 ،1 ،5 ، ،3 ،13 ،1، 1شؼط مـ « وظـ أصحابف رضقان اهلل ظؾقفؿ أمجعغ»( ؿقفف 1)

13 ،11 ،15 ،1 ،11 ،3 ،33 ،31 ،35.وهل زيادة حسـة .
،  ،2 ،11 ،13 ،11 ،1وذم «. ومعـاه وتػسره ظذ ما أراد»  ،3 ،1 ،5 ،1وذم «. دومعـاه ـام أرا» 33( ذم 5)

وادثبت مـ بؼقة افـسخ. «. وتػسره ما أراد اهلل تعاػ» 3 ،13 ،15وذم «. وتػسره ظذ ما أراد» 31، 33، 13، 12

اء.وادػفقم شق«. وظؾؿ»بعده زيادة   ،12 ،13 ،31، و3وادعـك شقاء. و ذم 
( ؿقفف )«شؼط مـ « ظؾؿ ،1 .وال يرض ادعـك. وادثبت مـ بؼقة افـسخ .
وهق خطل. وادثبت مـ بؼقة افـسخ.«. إفقف ظؾؿف» 11وادعـك شقاء. و ذم «. ظؾقف ظؾؿف» 3 ،3، 5، 1( ذم 1)
وادثبت مـ بؼقة «. قؿاالكؼقاد وافتسؾ»  ،5. وذم 3 ،1 ،1 ، ،1 ،12، 1شؼط مـ « واالشتسالم»( ؿقفف 2)

افـسخ. وادعـك شقاء.
. وأثبتـاه مـ بؼقة افـسخ. وادػفقم شقاء.1 ،3 ،5 ،1 ،3 ،3شؼط مـ « ظؾؿ»( ؿقفف 3)
(3 ؿقفف )«وال يرض ادعـك. وادثبت مـ بؼقة افـسخ. 13شؼط مـ « وصحقح اإليامن .



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ًديم  ًذيم (1)ًق كىاتلَّطم ارً ًب،كىاتلَّهم ًكمرى

اًر،كىاْلم ُمسى ً
ًٔ كىاْلم ٔىشم امي اشن ٓن اَكًّ حىائً ائً زىاشى  ،(2)غن

ةناَلى  ذِّ هى ٌي ا  اًضدن َلى سى كنا، كى دِّ طى ِنا مي ًٌ ؤم .(3)مي
َلى يىًطصُّ  -33 حم  كى ً

افي اْلم ـً  (4)ٍى الى ًو دىاًر الصَّ ْم ى
يىًث ًْل ؤم ًم  (5)ةًالرُّ ٓي ِم ًٌ ا  ْى ى خىَبى ًَ اخم ٍى ً كم  (6)ل

ى
، أ ًو ْم ٔى ةً

ًو  ٓم ا ةًفى ٓى ى ل كَّ
ى
ًكيم  (8)، إًذم (7)حىأ

م
فى حىأ ًكيم َكى

م
حىأ يىًث كى ؤم ٔم وي الرُّ بي اؼي إًلى الرُّ ػمَنن ييغى ٌى  ِّ بًيًَّث وي ُكي

ًكيم  (9)حىرمؾي 
م
كم ًو كى اتلَّأ يزي ٍي  ـي ل م َي ال ًّ ًدي يىيم ، كىغى ًً ًيي ى رمشى اىتَّصم ى (10)ًينيم ؽَّ اجلَّْفم ٔى خى ًم حى ى َم ل ٌى . كى

ًبيم  يم كىاىتَّشم ً
ًم ييًطًب اتلَّْنم ى ل ؿَّ كى ، فىًإفَّ ّى زى اًت  (11)ّى ٔؼه ةًًطفى ٔمضي وَّ كىغىالى مى بَِّىا سى رى

اًجيَّثً  رمدى ًٔت اىمفى ِمػئته ةًِيػي ٌى اًجيًَّث،  دى ٔىضم م ِىاقي (12)ال ػم ٌى يًَّث. (13)، ىىحمسى ًِف  ً َى اىمَبى ًٌ ده  ضى
ى
أ

                                                 
( ؿقفف )«شؼط مـ « وافتصديؼؼقة افـسخ. . وافصحقح ما أثبتـاه مـ ب
ا» ( ذم 1) ًـّ بدل ؿقفف « بقشقاس افشقطان» 1وذم «. زايغا صاـا»بدل ؿقفف « مؽذبا زائغا» و ذم «. زايًغا صا

وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادػفقم شقاء.«. مقشقشا تائفا صاـا زايغا»
« تائفا»ؿقفف  1وشؼط مـ «. بامؽذ»بدل ؿقفف « مؽابرا» 2وذم «. مؽذبا»إػ ؿقفف « ؾقتذبذب»ؿقفف  1( شؼط مـ 3)

واألصح ما أثبتـاه مـ بؼقة افـسخ.«. مؽذبا»إػ ؿقفف 
، وهق خطل. وادثبت مـ بؼقة افـسخ.«اإلشالم» 2( ذم 1)
، وهق خطل. وادثبت مـ بؼقة افـسخ.«إال ألهؾ دار افسالم» 1( ذم 5)
( ؿقفف )«1شؼط مـ « مـفؿ ،3 ،1 ،5 ، ،2 ،12 وال يرض ادعـك. «. دـ اظتؼدها» 35وذم «. فؿؾق» 3. وذم

وادثبت مـ بؼقة افـسخ.
. وافصحقح ما أثبتـاه مـ بؼقة افـسخ.5شؼط مـ « بػفؿ»( ؿقفف 1)
«. إػ افربقبقة»إػ ؿقفف « إذ ـان»مـ ؿقفف  13وهق خطل. وشؼط مـ «. إذا»  ،1 ،3 ، ، ،13 ،11 ،35( ذم 2)

افـسخ.وافصحقح ما أثبتـاه مـ بؼقة 
وافصحقح ما أثبتـاه مـ بؼقة افـسخ. وترك افتلويؾ هق «. إال بسك» 1 ،15 ،12 ،31، 1، 5، 1وذم «. بسك» 1( ذم 3)

افتػقيض، ـام هق مذهب ظدد ـبر مـ افعؾامء وادشايخ. أو ادراد مـف ترك تلويؾ افزائغغ ادبطؾغ افذيـ يمفقن 

 ىم ٱُّٱتلئقد مذهبفؿ افباضؾ، ـام تؼقل ادعتتزفة واخلقارج: كاطرة ذم ؿقفف تعاػادتشاهبات ـام هتقى كػقشفؿ افزائغة ف
باالكتظار. ؾاإلمام افطحاوي ال يـؽر افتلويؾ افصحقح ادميد بافدالئؾ ادقاؾؼ بافؾغة ٱَّ ين ىن من خن  حن جن يم

ؿؾت: «. ابتغاء افػتـة وال كمول بتلويالت أهؾ افزيغ: »1افعربقة، بؾ يـؽر افتلويؾ افباضؾ ـام رصح بف ذم صػحة

ال تلويؾ ادحؼؼغ. ،افتضؾقؾ. ؾلكؽر تلويؾ افزائغغ :أي
(3 ذم )وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وزاد ذم «. ادسؾؿغ» 11، 13 «وادػفقم  «.ادرشؾغ»بعد ؿقفف « وذائع افـبقغ

شقاء.
( ذم ) ،5 «وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك شقاء.«. ألن
(1شؼط مـ ) واألحسـ ما أثبتـاه مـ بؼقة افـسخ.«. افػرداكقة»إػ ؿقفف  « ؾنن ربـا»مـ ؿقفف  1
(3 ذم ) ،5 ،3 ،3 ،5 ،1 ،2 ،13 ،13 ،11 ،11 ،31 ،35 «واألصح ما أثبتـاه مـ بؼقة افـسخ.«. بؿعـاه



َ قيدةَ الع َ شرحَ   11  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
كم  -13 يدي ًَ اْلم الى غى ايىاًت  (1)دً تىػى اىمغى يم  كى ًٔ م دىكىاًت، َلى َتى

ى اًء كىاْلم غمغى
ى ًف كىاْلم رمَكى

ى اتي كىاْلم ٓى ً
ًّ اْلم

ًت. َعى تمخىدى ٍي م ائًًر ال صى جُّ نى  الصِّ
 

َراِجْ] إِىعإ اءَِْوال َ ْسإ ِ
يَىاُنْةِاْلإ ِ

ْ[:اْلإ
1-  ًرجى ، كىغي ًى يَّ ًّ كىشى يىيم َّلَّ اهللي غى ًمى ةًاجلًَِّبِّ ضى ْسم

ي
كىدم أ ، كى قي اجي ضى ػمرى ًٍ م ال ًّ ًِف  (2)كى ًط خم بًشى

ثً  ظى ىلى ًَّ  (3)احلم اًء، ثي ٍى يمدي  (4)إًلى الصَّ ا  (5)ًإلى ضى ٍى ّي اهللي ةً ٌى رى كم
ى
، كىأ َى اىمػيالى ًٌ اءى اهللي  شى

كم 
ى
ا أ ٌى  ًّ م كمَحى إحًلى

ى
.كىأ (6)َحى

 

إِىيْإ] َفاَعِثَْوال ِإِضَْوالشَّ َ يَىاُنْةِاْلإ ِ
ْ[:َثاقِْاْلإ
11-  ًّ  ةً

الى ّي اهللي تىػى ٌى رى كم
ى
م أ ً ٔمضي اَّلَّ ى ًّ -كىاْلم ًخ ٌَّ . -ًديىاذنا ًْلي قي  ضى

ًم  -13 ٓي ى ا ل ْى رى ثي اىًَِّت ادَّخى اغى فى تىارً  (7)كىالشَّ خم
ى ا ريكًمى ًِف اْلم ٍى ، نى قي  . (8)ضى

يم  -11 ًٍ م ال .كى قي ًّ ضى يًَّخ ـى كىذيرِّ َم آدى ًٌ الى  قي اهللي تىػى ذى خى
ى
م أ ً رىاؽي اَّلَّ

                                                 
( ذم )1  وشؼط مـ «. واجلفات»بعده زيادة  ثبت مـ بؼقة افـسخ.وال يرض ادػفقم. واد«. واألظضاء»ؿقفف
وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك «. بشخصف»ؿقفف  12. وشؼط مـ 1 ،11 ،3 ،33، 13شؼط مـ « وظرج»( ؿقفف 1)

شقاء.
. واألحسـ ما أثبتـاه مـ بؼقة افـسخ. 1شؼط مـ « ذم افقؼظة»( ؿقفف 3)
افـسخ.. وال يرض ادػفقم. وادثبت مـ بؼقة  ،5، 3شؼط مـ « ثؿ»( ؿقفف 1)
ؾؼط. وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك شقاء.« حقث» 1وذم «  حقث ما» 1 ،11 ،15 ،33( ذم 5)
( ذم )3 ،11 ،12 ،13 ،33 ،35 ،3 «3، 3وذم «. وأوحك إػ ظبده ما أوحك «وذم «. ؾلوحك إفقف ما أوحك ،2 
بعض ادطبقظات مـ ادتـ وافؼوحات  وذم وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادػفقم شقاء.«. َّ رت يب ىب نب مب ٱُّٱ»

ومل كجده ذم أحد مـ ادخطقضات.«. . َؾَصذى اهللُ َظَؾْقِف َوَشؾىَؿ ذم اآلِخَرِة َواألُوَػ َّ رث يت ىت نت مت ُّٱ»بعده زيادة 
وادعـك شقاء.«. ادخرها اهلل هلؿ»  ،3 ،1 ،2( ذم 1)
وافزيادة حسـة حقث «. ـام ورد ذم األخبار» 33وذم . 5 ، ،1 ،3شؼط مـ « ـام روي ذم األخبار»( ؿقفف 2)

وادثبت مـ بؼقة افـسخ.«. حؼ»ؿقفف  5تشر إػ افدفقؾ. وشؼط مـ 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   12  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
يْإ] ِ

ْ[:َىاُنْةِِعنإِهْاهللِْاْلإ
الى ًذيم  -15 ًى اهللي تىػى ًي كىدم غى ؿم كى ًم يىزى ى ا ل ، كى  (1)ٍى َِّثى ى وي اْلم خي َم يىدم ٌى دى  دى دى  غى دى وي  (2)غى خي َم يىدم ٌى

ةن،  ميىثن كىاًضدى دً  (3)دىادي الى يىزم فاجلَّارى ْجي دى .  ًِف ذىلًمى اىمػى ّي ِم ًٌ ِمليصي  َلى حى  كى
1-  ٔقي يي ػى فم فم حى

ى
ًم أ ٓي ِم ًٌ ًى  ًي ا غى ٍى ًم ًذي ٓي ي ال ػى ذم

ى
لًمى أ ذى كى ي (4)كى ِكي . (5)، كى ي ًيقى َلى ا خي ٍى ً ه ل حىَّسَّ  ٌي

 

َِاتِيْإ] َ
إ
َىاُلْةِاْل عإ

َ ْ[:هِْاْلإ
اًتيم  -11 ٔى ى اؿي ةًاْلم ٍى خم

ى  .(6)ًً كىاْلم
 

يْإ] ِ
[:ةِامإَلَضاءَِْوامإَلَدرَِْْىانُْاْلإ
اًء اهلًل. -12 غى ًِقى ةًلى َم شى ٌى ًِقُّ  اًء اهلًل، كىالشَّ غى ًػدى ةًلى َم شى ٌى ًػيدي   كىالصَّ
ى ذىلًمى  -13 ًيعم ىلعى ًم حىؽَّ ى ، ل ًّ يمًل ًر ًْسُّ اهلًل تىػىالى ًِف خى دى وي اىملى ضم

ى
َلى ُىًِبي  (7)كىأ ، كى رَّبه لى ٌي يىمه  مى

، كىاتلَّػى  وه رمشى ري مي قي كىاجلَّظى افً ًِف ذىلًمى ذىًريم  (8)ٍُّ ٌى ًرم ًي اْلم يَّ ًف، كىشي َلى ًذم ثي اْلم ثي (9)ػى ، كىدىرىسى
                                                 

( ذم )3 ،1 ،12 ،31  وهق خطل. واهلل أظؾؿ.«. ظادا»بعده زيادة
،  ،1 ،2 ،3 ،3 ،1 ،1 ،2 ،3 ،13 ،1 ،11 ،13 ،1 ،11 ،12 ،3 ،31، 5، 3مـ « ظدد»( شؼط فػظ 1)

35 ،3 وشؼط مـ .  مـ ادقضعغ. وال يرض ادعـك. وادثبت مـ بؼقة « ظدد»ؿقفف  1وشؼط مـ «. ظدد مـ»ؿقفف

افـسخ.
وادثبت مـ بؼقة افـسخ. «. ال يزاد»  ،3 ،1 ، ،2 ،3 ، ،1 ،5 ،1 ،3 ،11 ،11 ،1 ،3 ،33 ،31( ذم 3)

وادػفقم شقاء.
ؿقفف  11وشؼط مـ «. ؾقام ظؾؿ مـفؿ»بدل ؿقفف « ذم ظؾؿ مـفؿ» 1وذم «. أُنؿ يػعؾقكف»  ،3  ،1 ،11 ،3( ذم 1)

بعد ؿقفف  15وذم «. ظذ كسؼ ما ذـروا»زيادة « يػعؾقه»بعد ؿقفف   ،31وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وذم «. مـفؿ»

( وادعـك شقاء.1)ادؾؽ:«. َّ مه جه ين ىن من خن  حن  ُّٱ»زيادة « يػعؾقه»
وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادػفقم شقاء.«. مـفؿ ـؾ» 1( ذم 5)
( ذم )3 ،31 «وافصحقح ما أثبتـاه مـ بؼقة افـسخ.«. بخقاتقؿفا
وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك شقاء.«. ظؾقف» 3( ذم 1)
. وادثبت مـ بؼقة افـسخ.5شؼط مـ « وافـظر»( ؿقفف 2)
 وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وال يرض ادػفقم.«. شؾؿ»ؿقفف  13، 2 وشؼط مـ .11شؼط مـ « وشؾؿ احلرمان»( ؿقفف 3)



َ قيدةَ الع َ شرحَ   13  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
َم ذىلًمى  ًٌ ًر  ىذى َّ اْلم رى ُكي ىذى يىاًف، فىاْلم غم الى  (1)اىؽُّ ، فىإًفَّ اهللى تىػى ثن ٔىشى كىشم ا كى رن فًهم ا كى رن جىظى
ًم  ْي ا ٓى جى ، كى ًّ ًٌ ُىا

ى
َم أ ًر خى دى ًى اىملى ٔىل ًغيم / ؼى ًّ الى ًِف ًنخىاةً ا كىاؿى اهللي تىػى ٍى ، نى ًّ ًٌ ا رى َم مى  خى

ًى  [13]اْلُبياء/ .َّ حق مف خف حف جف مغُّٱ ً ؿى / ل
ى
أ َم شى ٍى ًى  (2)ذى سم دم رىدَّ ضي لى ؟ ذى وى ػى ذى

فى  ًى اىمًهخىاًب َكى سم َم رىدَّ ضي ٌى ًفًريم  (3)اىمًهخىاًب، كى َى اىمَكى  .(4)َى ًٌ

ذً  -53 ٓى ميىثي  (5)قً ذى مخى  (6)ْجي ا َيى ًِهى ٌى ، كى الى حًلىاًء اهلًل تىػى كم
ى
َم أ ًٌ ّي  ره كىيمتي َّٔ ِى ٌي ٔى  ْي َم  ٌى  ًّ م اجي إحًلى

ى  اًشًخنيم ثي الرَّ ٔم دىرىسى ٔمسي ىيمًق مى ًه ًِف اْلم اًف/ ًغيم ٍى ًى ًغيم فَّ اىمًػيم
ى
ل ًْل ًً ًه ًِف  ًِف اىمًػيم  (7)ده، كىًغيم

ٔم  لي فم ٌى ىيمًق  ٔم  ،ده اْلم ٔمسي ٍى م ًً ال اري اىمًػيم إًُمسى
ٔم  دً فى لي فم ٍى م ًً ال ءي اىمًػيم ، كىادَِّعى ره فم ، كىَلى زي ره فم ًد زي

حم  (8)يىًطصُّ  ً
ٔم اْلم تي افي إًَلَّ ةًلى ٔم ٍى ٔمسي ٍى م ًً ال حىرمًؾ ًؿ اىمًػيم يىًب ]ًد، كى ٔم  (9)[ؼى لي فم ٍى م ًً ال  ًد.اىمًػيم

5-  يم ًٍ ًِبى ، كى ًً يى اىملى ًح كى ٔم َي ةًاليَّ ًٌ ُيؤم ا ًذيم كى ٌى ًى ًع  كً  .ًّ كىدم ري
ًم فى  -51 ٓي ُّ ىيمقي ُكي عى اْلم ٍى خى ًٔ اسم

الى ًذيم  (10)يى ّي اهللي تىػى خىتى ءو نى م ى َشى ى ىلعى ْيم ٔقي دى يي ػى ل حًلىشم َه ئً ّي َكى َُّ
ى
ًّ أ

ٔم  ػي ٍى خى ًٔ اسم
ى ل ، كى ًّ يىيم ًدريكا غى لم ًم حى ى َو ل ئً ءو  (11)اَكى م ى َشى ًم ىلعى ٓي ُّ الى  (12)ُكي ّي اهللي تىػى خيتم ًم يىسم ى ل

                                                 
( ذم )وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك شقاء.«. مـ ذفؽ ـؾف» 1
دا ؾعؾ، وهق ؿقفف تعاػ: يػعؾ » 1وذم «. دا ؾعؾ اهلل ـذا؟» وذم «. دا ؾعؾ ذفؽ» 2وذم «. ظام» 33، 11، 1( ذم 1)

هذان جزءان مـ آيتغ. وال يتغر ادػفقم. وادثبت مـ بؼقة افـسخ.و«. ما يشاء، وحيؽؿ ما يريد
 وادعـك شقاء. وادثبت مـ بؼقة افـسخ.«. ؾؿـ رد حؽؿ افؽتاب»ؿقفف  31وشؼط مـ «. ؾفق» 1 ،3( ذم 3)

سخ.واألحسـ ما أثبتـاه مـ بؼقة افـ«. مـ افؽاؾريـ»إػ ؿقفف « ـام ؿال اهلل تعاػ»مـ ؿقفف  15( شؼط مـ 1)
وادػفقم شقاء.«. ؾفذا»وذم بؼقة افـسخ «. وهذا» 1وذم «. هذا» 3. وذم  ،3، 1( ـذا ذم 5)
( ؿقفف )«3شؼط مـ « مجؾة ،5 ،13 ،11.وال يرض ادػفقم. وادثبت مـ بؼقة افـسخ .
وافصحقح ما أثبتـاه مـ بؼقة افـسخ. «. ظـ» 1 ،3( ذم 1)
وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك شقاء.«. ثبتي»  ،1 ،1 ، ،15 ،33( ذم 2)
. وال يرض ادػفقم. وادثبت مـ بؼقة افـسخ.شؼط مـ « ضؾب»( ؿقفف 3)
(3 ؿقفف )«شؼط مـ « ـؾفؿ ،3.وال يرض ادعـك. وادثبت مـ بؼقة افـسخ .
( ذم ) «وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك شقاء.«. اجتؿع اخلؾؼ
(1 ذم ) ،1 ،5 ،3، 3 ،3 ، ،1 ،2 ،13 ،1 ،13 ،11 ،15 ،1 ،11 ،13 ،3 ،31 ،33 ،31 ،35 ،3 «ما »

وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك واحد.«. رء»بدل 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   33  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
َه  ًّ ًذيم  ئً ّي َكى َُّ

ى
ٔم (1)أ يي ػى ـً ل حًلىشم ٔم َه إًلى يى ئً ٔى َكى ْي ا  ٍى ًي ةً

يى فَّ اىملى ، سى ًّ يىيم ًدريكا غى لم ًم حى ى ئًِنا ل قي َكى
ثً  ٌى   .اىمًليىا

َم حًليًطيم  -53 ًم يىسي ى تمدى ل  اىمػى
ى
أ ؽى خم

ى
ا أ ٌى ّي كى ًؽئى َم حًليخم ًم يىسي ى ّي ل اةى ضى

ى
ا أ ٌى ، كى ّي .(2)تى

51-  
ى
ًى أ يى ػم فم حى

ى
تمًد أ ى اىمػى َو كىىلعى ئً ِّ َكى ّي ًِف ُكي ٍي تىقى ًغيم رى  (3)فَّ اهللى كىدم شى دَّ لى ، ذى ًّ يمًل َم خى ًٌ(4) 

ًّ  ذىلًمى  ًشحًَّخ ٍى ًديم  (5)ةً ا، ىىحمسى ًذيم تىلم ٌن ى َبم ٌي ا  ٍن مهى ا حمي ًزيوه  (6)ًّ رن َلى مي ، كى به لِّ ػى ٌي َلى  ُىاًكظه كى
 ، ه ْيِّ غى ٌي َلى  ، كى ؿه ِّٔ ى َلى حمي َلى زىائًده كى َلى ُىاًكصه كى ًّ  (7)كى رمًع

ى
ًّ كىأ احً اكى ٍى ًّ ًِف شى يمًل َم خى ًٌ(8).  

حم  (9)كىذىلًمى  -55 ً
ًد اْلم لى َم خي ٔم ًٌ ضي

ي
اًف، كىأ ٔمًضيم ٍى ًِتىاًؼ ةًخى ًرفىًث، كىاًَلغم ػم ٍى م الى ًؿ ال  (10)ًد اهلًل تىػى

ٔم  بي ري /كى ًّ الى ًِف ًنخىاةً ا كىاؿى تىػى ٍى ، نى ًّ ،  [1]اىفركاف/ .َّ  حف جف مغ جغ مع ُّٱبًحًَّخ
كىاؿى  / كى الى الى [32]اْلضزاب/ .َّهت مت خت حت جت ُّٱتىػى ارى هلًلً تىػى َم ضى ٍى ً يموه ل ٔى  (11)فى

ًطيم  ًر خى دى ًر ًذيم ًِف اىملى َِّظى ى لًي َضى ضم
ى
ا، كىأ ًليم ٍن اًّ كىيمتنا شى ًّ ًِف (12)ٍن ًٍ ْم ٔى ٍىسى ةً ى ًد اتلم ، ىىلى

                                                 
( ؿقفف )«1أثبتـاه مـ « أكف ـائـ ،1 ،3 ،13 ،13 ،1 ،11 ،12 ،13 ،33 ،3 وذم . ،3 ،1 ،2 ،3 ،31 ،35 ،

3 «ـتبف اهلل تعاػ ؾقف أكف »، ؾقف 33، و2، ـام ذم «مل يؽتبف»بدل ؿقفف « ـتبف»خطل، إال أن يؽقن ؿبؾف  ، وهذا«أكف ؽر ـائـ

ومعـاه صحقح.«. ؾقف»بدل « ـائـا» 5وذم «. ؾقف»ؿقفف  3وشؼط مـ «. ؽر ـائـ
ـ بؼقة افـسخ.واألحسـ ما أثبتـاه م«. مل يؽـ فقخظئف»إػ ؿقفف « وما أخطل افعبد»مـ ؿقفف  15، 1( شؼط مـ 1)
وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك «. ذم ـؾ رء ـائـ مـ خؾؼف ذم شامواتف وأرضف» 13وذم «. ـؾ رء ـائـ» ( وذم 3)

شقاء.
وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك شقاء.«. وؿدر»  ،1 ،3 ، ،3 ،3 ،11 ،13 ،33 ،31( ذم 1)
طقة، وهق شاؿط مـ أـثر ادطبقظات.أثبتـاه مـ مجقع افـسخ اخل« بؿشقتف»( ؿقفف 5)
( ذم )1، 1 ،15 «وادثبت مـ بؼقة افـسخ.5وال يرض ادػفقم. وشؼط مـ «. فف .
( ذم بعض افـسخ وال زائد وال كاؿص. وادعـك شقاء.1)
ن إال بتؽقيـف، وافتؽقيـ ال يؽقن إال حسـا مجقال»بعده زيادة  1 ،15، 1( ذم 2) «.وال يؽقن مؽقى
. وادثبت مـ بؼقة افـسخ.3وال يرض ادػفقم. وشؼط مـ «. ؾفذا» 15، 1( ذم 3)
(3 ذم )1 ، «1وذم «. بقحداكقتف ،1 ،13 ،11 ،11 ،12 ،13 ،33 «وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك «. بتقحقده

شقاء.
( ذم )3 ،3 «وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك شقاء.«. فف
(1 ذم ) ،2 ، ،1 ، ،3 ،33 :3وذم «. ؾقيؾ دـ صار فف ذم افؼدر ؿؾب شؼقؿ»، افعبارة هؽذا ،1 ،31 ،3  « ؾقيؾ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   3  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ًخيم  ا نى يمًب ًْسًّ ًص اىمغى ا كىاؿى ًذيم فىطم ٍى دى ةً ا، كىَعى فَّ  (1)ًّ ٍن

ى
ًثيم أ

ى
ا.اَكن أ ٍن

 

[
يْإ ِ

ْ[:َىاُنْةِامإَعرإِشَْوامإُكرإِسِّْاْلإ
5-  قي رمًِسُّ ضى ًّ كىاىمػىرمشي كىاىمهي الى ًِف ًنخىاةً ى اهللي تىػى ا بىنيَّ ٍى  .(2)، نى
51- . ّي ا ديكُى ٌى رمًش كى ًَ اىمػى َو غى

خىغم صم ٔى مي ْي  كى
ًيم  -52 ّي حمي كى ٔم فى ءو كى م وِّ َشى زى (3)ػه ةًسي غمشى

ى
كىدم أ ثً ، كى اؼى ًضى ًَ اْلم . (4)غى ّي يملى خى

 

يْإ] ِ
َْاْلإ إَىََلئَِكِثَْوانلَّبِيِّيإ َىاوِيَّثَِْىاُنْةِال ََّ ْ[:َْوامإُكُبِبْال
ٔم  -53 ُلي يم كى ًْ ا ىذى إًةمرى / إًفَّ اهللى اَّتَّ ًييم ؿي ًييم ًى خى َٔسى حىسم ًى مي َّ ُكى ، كى ًدحم الن حىطم اُنا كى ٍى ا، إًي ا ٍن لن

ًييم  ىصم ت ا.كى ٍن

3-  ًَي ة ًٌ ُيؤم ى كى ًث كىاجلًَّبيِّنيم ئًسى ٍىالى م ى ال ًينيم رمشى ٍي م ى ال ىىًث ىلعى َّ ْنى ٍي م خيًب ال ا ، كىاىمهي ُٔي ًم َكى ٓي جَّ
ى
دي أ ٓى ىشم ن ، كى

 ً ًتنيم ٍي م ىقِّ ال ى اْلم  .ىلعى
-  ى نيم ًٍ ًي صم وى كًتميىًخِىا مي ْم ى

ِّمِّ أ يصى ن ى  (5)كى ًِنيم ًٌ ؤم امي ٍى ٔا ةً امي ا دى ٌى اءى  ،  َّلَّ ( 6)سى ًّ اجلًَِّبُّ ضى اهللي ةً

                                                                                                                            
ؾقيؾ دـ ـان ؿؾبف ذم افؼدر » 5وذم «. ؾقيؾ دـ صاغ فف ذم افؼدر ؿؾبا شؼقام» 33وذم «. دـ صار فف ذم افؼدر ؿؾبا شؼقام

واألصح ما أثبتـاه مـ بؼقة افـسخ.«. شؼقام
( ؿقفف )«5، 1شؼط مـ « ؾقف ، ،1 ،3 ،3 ،1 ،2 ،3 ،13 ،1 ،13 ،11 ،3 ،31 ،31 ،35 .وال يرض ادػفقم .

وادثبت مـ بؼقة افـسخ.
وادثبت «. ـام ؿال اهلل تعاػ ذم ـتابف» 33، 13، 11، 13، 5، 1. وذم شؼط مـ « ـام بغ اهلل تعاػ ذم ـتابف»( ؿقفف 1)

وادعـك شقاء.مـ بؼقة افـسخ.
وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادػفقم شقاء.«. ؾام ؾقؿف» 3وذم «. وما ؾقؿف» 3، 1( ذم 3)
وافصحقح ما أثبتـاه مـ بؼقة افـسخ.«. ظجز» 5وذم «. ظـ اإلحاضة بف» 11، 1( ذم 1)
. وال يرض ادػفقم. وادثبت مـ بؼقة افـسخ.15، 1شؼط مـ « مسؾؿغ»( ؿقفف 5)
( ذم )ظذ ما جاء» 5 .»( وذم5« ) وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك شقاء.«. دامقا ظذ احلؼ ادبغ و بام جاء...ما



َ قيدةَ الع َ شرحَ   31  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ى  ًذنيم ً ػمِتى ٌي ًى  يَّ ًّ كىشى يىيم ي غى َلى ا كىاؿى  (1)، كى ٌى وِّ  ى  ةًسي ًرنيم دِّ طى ى مي َبى خم

ى
.(2)كىأ

 

َداِلِِْفِْديإْ] ِ
إ
ِإِضِِْفَْذاِتْاهللِ،َْواْل َ َوُثْاْلإ ٍُِْحرإ ِ آً ْ[:ِيْاهللَِْوكُرإ

1-  ٔم ي َلى َنى ارًم ًِف كى ٍى َلى جي  .(3)ًَ يم ادلً ضي ًِف اهلًل، كى
3-  ى َلى ني آفً كى رم جى ، (4)اًدؿي ًِف اىملي ًي كى يى ى  (5)ػم نيم ًٍ ى ال ػى

ـي رىبِّ اىم ى ّي ّلُكى َُّ
ى
كم أ ًّ الرُّ  ةً

ؿى ي ، ُىزى نيم ًٌ
ى ، حي اْلم

ّي  ٍى يَّ ػى يِّدى ذى ى شى ًينيم رمشى ٍي م ،  ال ًى يَّ ًّ كىشى يىيم َّلَّ اهللي غى ا ضى دن ٍَّ ى ٔى كى حمي الى  (6)ْي ـي اهلًل تىػى ى  ّلُكى
اًكيم  يصى ًٌ َلى ي ءه  م ٔم ًّ َشى يي خم ٍى م ـً ال ى ى َم ّلُكى ثى ًرنيم ىاغى ىاًىفي ْجى َلى َني ، كى ًّ ٔؿي ًَخىيمًل َلى جىلي ، كى

ى  نيم ًٍ ًي صم ٍي م .ال

1-  ّي خىًطيَّ ىصم ًم ي ى ا ل ٌى  ، ُمبو ًو اىمًلتميىًث ةًذى ْم ى
َم أ ًٌ ا  دن ضى

ى
ري أ فِّ َلى ُيسى . (7)كى

 

إُىرإِحَئثِْ] ْال ْلََعَ ْ[:الرَّدُّ
5-  ٌى  ُّ / َلى يىَضي ٔؿي َلى جىلي حم كى ً

.عى اْلم ّي يى ًٍ َم غى ٍى ً اًف ذىُمبه ل ٍى

-  ى كى ًصجًنيم طم ٍي ٔ لًيم ى ُىرمسي ًِنيم ًٌ ؤم ٍي م َى ال ًٌ  ، ًّ ىًخ َِّثى ةًرىْحم ى ًي اْلم ٓي ًخيى ييدم ، كى ًم ٓي ِم ٔى خى في ػم فم حى
ى
َلى  (8) أ كى

                                                 
( ؿقفف )«شؼط مـ « فف1 ،15.وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وافصقاب حذؾف. واهلل أظؾؿ .
وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك شقاء.«. ؽر مـؽريـ( »1وذم )«. ؽر مؽذبغ»بعده  ( زاد ذم 1)
وال يرض ادػفقم. وادثبت مـ بؼقة افـسخ. «. اهلل ديـ» ( ذم 3)
زيادة « واألصقات»بعد ؿقفف  11وذم «. بلكف خمؾقق حادث، أو مـ جـس احلروف واألصقات»بعده زيادة  1 ( ذم1)

ذا وه«. بؾ كممـ بلكف مراد اهلل وـالمف، وال كجادل ذم اآليات ادتشاهبة وال كمول بتلويالت أهؾ افزيغ ابتغاء افػتـة»

تػصقؾ حسـ. وهق شاؿط مـ بؼقة افـسخ.
وادعـك شقاء.«. كعؾؿ»وذم بؼقة افـسخ «. كشفد» ( ذم 5)
( ؿقفف )«1، 1شؼط مـ « هق ، ،1 ،1 ،3 ،11 ،13 ،1 ،12 ،31 ،35 وال يرض ادػفقم. وأثبتـاه مـ بؼقة .

افـسخ.
هل زيادة حسـة أثبتـاها مـ بؼقة افـسخ.و«. ما مل يستحؾف»إػ ؿقفف « ال كؽػر»مـ ؿقفف  ( شؼط مـ 1)
، وهل زيادة حسـة مـ حقث تعقغ معـك  ،1 ،33، 1أثبتـاه مـ « أن يعػق ظـفؿ، ويدخؾفؿ اجلـة برمحتف»( ؿقفف 2)

«.مـ ادممـغ»ؿقفف  35افرجاء. وهق شاؿط مـ بؼقة افـسخ. وشؼط مـ 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   33  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
، ًم ًٓ يم

يى َي غى ٌى َِّثً  (1)ُىأم ى ًم ةًاْلم ٓي ى دي ل ٓى ىشم َلى ن ًصحم  ،(2)كى ٍي ً ًفري ل خىغم ىصم ن ًم كى ًٓ ًم ئً ًٓ يم
يى ىاؼي غى َنى ، (3)، كى

ًم  ٓي ِِّؽي َلى جيلى  .(4)كى
1-  َم ًف خى الى ِملي يىاسي حى ً

َي كىاْلم ٌم ى م كىاْلم يَّثً ال ًبيم (5)ًٍ ًو اىمًلتميىثً ، كىشى ْم ى
ا ًْل ٍى ٓي ى ىقِّ ةىحِم .(6)ًو اْلم

2-  حم ً
َى اْلم ًٌ تمدي  جي اىمػى مري َلى َيى ٔم كى اًف إًَلَّ ًِبيطي .ٍى ًّ ّي ًذي يى دمخى

ى
ا أ ٌى  ًد 

 

ِريْإ] يْإَتعإ ِ
[:َىانُِْفْاْلإ

3-  حم ً
ًدحم كىاْلم اًف، كىاتلَّطم اري ةًاليِّصى ًكمرى

ٔى اْلم ْي  / افي ىافً ٍى ِى  .(7)قي ةًاْلم
آًف كى  -13 رم الى ًِف اىملي ؿى اهللي تىػى ُمزى

ى
ا أ ٌى يمعى  ً فَّ ْجى

ى
يعى كىأ ً َّلَّ اهللي  ْجى ًٔؿ اهلًل ضى َم رىشي صَّ خى ا ضى ٌى

َى ال ًٌ ًى  يَّ ًّ كىشى يىيم ًع غى م ّي  (8)َشَّ ُّ ىيىاًف ُكي اْلم . (9)كى قي  ضى
1-  حم ً

افي كىاْلم ًم  ،كىاًضده  (10)ٍى ٓي ى وي ةىحِم اعي ، كىاتلَّفى ٔىاءه ًّ شى ًي ضم
ى
ّي ًِف أ يي ْم ى

أ يىثً  (11)كى ىشم  (12)ةًاْلم
                                                 

( ذم )ـا، وكستغػر هلؿ ـام كستغػر ألكػسـاوكخاف ظؾقفؿ ـام كخاف ظذ أكػس»بعده زيادة  1.»
وافصحقح ما أثبتـاه مـ بؼقة افـسخ.«. باجلـة»ؿقفف  2. و شؼط مـ 1شؼط مـ « وال كشفد هلؿ باجلـة»( ؿقفف 1)
وادثبت مـ بؼقة افـسخ.«. وكخاف ظذ حمسـفؿ» 1. وذم 1شؼط مـ « وكخاف ظؾقفؿ»( ؿقفف 3)
وادعـك شقاء.«. اهللمـ رمحة »بعده زيادة  3 ،11( وذم 1)
وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك شقاء.«. مؾة اإلشالم»  ،31( ذم 5)
( ؿقفف )«وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وال يرض ادػفقم.1شؼط مـ « ألهؾ افؼبؾة .
. «وتصديؼ باجلـان» 3 ،2 ،12 ،31، 5وذم «. وتصديؼف ادعرؾة باجلـان»  ،3 ، ،1 ،1 ،3، 3( ذم 1)

واألحسـ ما أثبتـاه مـ بؼقة افـسخ.
واألصح إثبات ـؾقفام ـام ذم «. افبقان»ؿقفف   35وشؼط مـ «. افؼع»ؿقفف  31و شؼط مـ «. افؼائع» 31، 3( وذم 2)

بؼقة افـسخ.
واألصح ما أثبتـاه مـ بؼقة افـسخ.«. ـؾفا» 1( ذم 3)
(3 ذم )  إلشالم أؿقال بقـاه ذم افؼح.وذم معـك اإليامن وا«. واإلشالم»بعده زيادة
( وذم ) «وادثبت مـ بؼقة افـسخ.«. بقـفام
(1 ذم )5، 1 ، ،1 ،3 ،3 ،1 ،3 ،1 ،1 ،2 ،13 ،11 ،11 ،15 ،1 ،12 ،13 ،33 ،31 ،3 «باحلؼقؼة .»

«. احلؼقؼة بافتؼكب» 33وذم «. باحلؼقؼة بافتؼقى» 3وذم «. باحلؼقؼة ذم خمافػة اهلقى» . وذم  ،13وشؼط مـ 

وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادػفقم واحد.



َ قيدةَ الع َ شرحَ   31  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ٔىل(1)كىاتلُّقى  ٓى م ًث ال ىاىىفى َمي كملى (2)، كى

ى ًث اْلم ٌى زى الى مي  .(3)، كى
ِئفى  -11 ًٌ ؤم ٍي م ال ًم  (4)كى ٓي ُّ ًم ًغِمدى اهللً  ُكي ٓي مي رى كم

ى
، كىأ ًَ ى حًلىاءي الرَّْحم كم

ى
ًم  (5)أ ٓي خي ٔى ؼم

ى
ًم  (6)أ ٓي تمتىػي

ى
كىأ

آًف. رم  لًيملي
حم  -13 ً

افي كىاْلم حم (7)ٍى ً
ٔى اْلم ْي ًخًر،/  ـً اْلم ٔم ى ، كىاحلم ًّ ًي ، كىريشي ًّ خيًت كي ، كى ًّ ًخ ئًسى الى مى افي ةًاهلًل، كى  ٍى

ٔمًت  ٍى م دى ال ىػمًد بىػم دى  ،(8)كىاْلم .كىاىملى الى َى اهلًل تىػى ًٌ قً  رِّ مي ًٔقً كى يم قً، كىضي ِّ ًًق كىَشى ْيم ًر خى

11-  ، ًّ ِّ لًمى ُكي ِئفى ةًذى ًٌ ؤم َي مي م َنى ًم كى كى ٓي َّ ًم ُكي ٓي ري دِّ ُيطى ، كى ًّ ًي َم ريشي ًٌ دو  ضى
ى
ى أ ؽي بىنيم رِّ ى  (9)َلى جيفى ىلعى

اءيكا ا سى . (10)ٌى ًّ ةً
 

[َْ ِوٌِيإ إُىؤإ ُلْامإَكَتائِِرِْوَيْال َإ َ
وْإَْاْأ ُ ْ[:َنِِْفْانلَّارُُِْيََّلَّ
ًى  -15 يَّ ًّ كىشى يىيم َّلَّ اهللي غى دو ضى ٍَّ ى ًث حمي ٌَّ ي

َم أ ًٌ تىائًًر  وي اىمهى ْم ى
كم  (11)كىأ ي ىَّلَّ ، إًذىاًِف اجلَّاًر َلى َيي  (12)فى

                                                 
( ؿقفف )«3، 31، 11شؼط مـ « وافتؼك 1، 5. وذم ،1 «وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك «. وافتؼك»بدل « وافتؼقى

شقاء.
واألصح ما أثبتـاه مـ بؼقة افـسخ.«. األهقاء» 1( ذم 1)
. واألحسـ ما أثبتـاه مـ بؼقة  ، ،3 ، ،1 ،1 ،3 ،13 ،11 ،31شؼط مـ « ومالزمة األوػ»( ؿقفف 3)

افـسخ.
وهق خطل.«. بافتؼقى»بعده زيادة  11( ذم 1)
. وال يرض ادػفقم.  ،1 ،5 ،1 ،1 ،2 ،3 ،13 ،13 ،11 ،1 ،11 ،31 ،31 ،3شؼط مـ « ظـد اهلل»( ؿقفف 5)

وادثبت مـ بؼقة افـسخ.
( ذم )3 ،1 1وذم «. هلل تعاػ»دة بعده زيا  وادعـك واحد.«. فف»بعده زيادة
وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك شقاء.«. أصؾ اإليامن» 1 ،15، 1( ذم 1)
«. وافققم اآلخر...»مـ ؿقفف  11. وشؼط مـ 3 ،31 ،35 ،3، 11، 13شؼط مـ « وافبعث بعد ادقت»( ؿقفف 2)

واألحسـ ما أثبتـاه مـ بؼقة افـسخ.
وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك واحد.«. وكصدق ـؾفؿ» . وذم 3شؼط مـ « ـؾفؿ»( ؿقفف 3)
(3 ذم )وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك شقاء.«. بام جاؤوا» 1
( ؿقفف )«أثبتـاه مـ « مـ أمة حمؿد صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ،1 ، ،1 ومل كجده ذم بؼقة افـسخ. وهق األوػ؛ ألن .

ؽؿ مل خيتص بلمة حمؿد صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.احل
(1 ذم )1 «وافصحقح ما أثبتـاه مـ بؼقة افـسخ.«. إذ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   35  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
كم  دي ٔىضِّ ًم مي ْي ا كى احٔي اٌى ُٔٔي ًم يىسي ى إًفم ل ، كى ى  (1)فى ٔا اهللى حىائًًبنيم فم ىىلي

ى
دى أ ًرذً  (2)، بىػم ى َعى  نيم

ى  ًِنيم ًٌ ؤم ًشحم (3)مي ًم ًِف مى ْي ًّ ، كى ًّ  (4)ئىًخ ًي غم ًم ةًفى ٓي ِم ا خى فى خى ، كى ًم ٓي ى رى ل فى اءى دى ًّ ًإفم شى ًٍ هم ، (5)كىضي
رى  ا ذىنى ٍى / -وَّ سى كى  زَّ غى -نى ًّ ، (6)[ك 12]اىجصاء/  .َّخب حب جب  هئ مئ خئ ُّٱًِف ًنخىاةً

ًم ًِف اجلَّاًر  كى  ٓي بى ذَّ اءى غى ًر ًسِىايى إًفم شى دم ًم ةًلى ًٓ ًّ  (7)ًخ ىًخ ا ةًرىْحم ٓى ِم ًٌ ًم  ٓي مرًسي ًَّ َيي ًَلً، ثي دم ةًػى
ى  افًًػنيم ًث الشَّ اغى فى ًّ كىشى ًَِّخ ًم إًلى سى ٓي ري تمػى ًَّ حى ، ثي ًّ ًخ اغى ًو ؼى ْم ى

َم أ ًٌ الى (8)  فَّ اهللى تىػى
ى
، كىذىلًمى ةًأ

ٔملى  وً  (9)مى ْم ى
ًّ  أ ًرفىًخ ػم ًَ (10)ٌى يم ارى ًم ًِف ادلَّ ٓي يم مػى ًم َيى ى ل حم ، كى ً ًّ اَّلَّ حً رى ًو ُيسم ْم ى

أ َم نى ًٌ ا  اةٔي َى خى
 ًّ يىًخ َم ًكَلى ًٌ ا  ٔي ِىال ًم حى ى ل ، كى ًّ ايىًخ دى ًْ(11) ًّ ًي ْم ى

ـً كىأ الى ًشم ًِلَّ اْلم ًَّ يىا كى ٓي هم . اليَّ صِّ ِىا مى

ـً ةً  الى ًشم ًّ  (12)اْلم اؾى ةً َّتَّ ُىيملى  .ضى
1-  ًو ْم ى

َم أ ًٌ فىاًسرو  ِّ ةىرٍّ كى يمفى ُكي ةى خى الى ُىرىل الطَّ ًم  (13)اىمًلتميىًث، كى  كى ٓي ِم ًٌ اتى  ٌى َم  ٌى ى  .(14)ىلعى
                                                 

( ذم ) «وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك شقاء.«. وإن مل يؽـ ماتقا
وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك شقاء.«. فؼقا اهلل»بدل ؿقفف « يؽقكقا» 15( ذم 1)
 1. وهق شاؿط مـ بؼقة افـسخ. وذم  ،3 ،1 ،5 ،1 ،1 ،2 ،11 ،12 ،13 ،33 ،3تـاه مـ أثب« مممـغ»( ؿقفف 3)
«.ظارؾغ بف» 11وذم «. ظارؾغ بف مممـغ»
واألفقؼ ما أثبتـاه مـ بؼقة افـسخ.«. وحؽؿف»ؿقفف  1 ،3وشؼط مـ «. وظدفف»بعده زيادة  3 ،3( وذم 1)
وادعـك شقاء.«. وـرمف»بعده زيادة  3ت مـ بؼقة افـسخ. وذم . وادثب1، 3شؼط مـ « بػضؾف»( ؿقفف 5)
( شؼط مـ )إػ آخر اآلية. وأثبتـاه مـ بؼقة افـسخ. وذم بعض ادخطقضات ؿبؾف ؿقفف تعاػ: « ـام ذـر»مـ ؿقفف  33

«.َّ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّٱ»
صح ما أثبتـاه مـ بؼقة افـسخ.. واأل3 ،1 ،1 ،5 ، ،15 ،31 ،3، 3شؼط مـ « بؼدر جـايتفؿ»( ؿقفف 1)
. واألوػ ما أثبتـاه مـ بؼقة افـسخ.13شؼط مـ « ثؿ يبعثفؿ إػ جـتف»( ؿقفف 2)
واألوػ ما أثبتـاه مـ بؼقة افـسخ. «. تقػ» 2، 1( ذم 3)
(3 وذم )3 ،5 ،1 ،3 «وذم «. أهؾ ضاظتف ،3 «ر أهؾ ضاظتف تػسوادثبت مـ بؼقة افـسخ. و«. ألهؾ معرؾتف

ألهؾ معرؾتف، ؾال يرد إصؽال بعض أهؾ افظاهر.
( شؼط مـ )وما أثبتـاه «. افذيـ خابقا»مـ ؿقفف  15وشؼط مـ «. مـ واليتف»إػ ؿقفف « وإن صاء ظذهبؿ»مـ ؿقفف  1

مـ بؼقة افـسخ.
(1 ذم )3 ،33 «وذم 5وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك شقاء. وشؼط مـ «. ثبتـا ظذ اإلشالم . حتك »عد ؿقفف ب

«.افؾفؿ صؾ ظذ حمؿد وآفف»زيادة « كؾؼاك بف
(3 ذم ) ،1 ،1 ،12 «وادعـك شقاء.«. وكصع
(1 ؿقفف )«شؼط مـ « مـفؿ.وال يرض ادػفقم. وادثبت مـ بؼقة افـسخ .



َ قيدةَ الع َ شرحَ   3  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
َلى  -11 َلى بًًَشمؾو كى رو كى

فم ًم ةًسي ًٓ يم
يى دي غى ٓى ىشم َلى ن َلى ُىارنا، كى َِّثن كى ًم سى ٓي ِم ًٌ ا  دن ضى

ى
ؿي أ ِّ َلى جيْنى كى

ًم  ٓي ِم ًٌ رم  ٓى ظم ًم حى ى ا ل ٌى  ، اؽو ًِفى َم ذىلًمى  ةً ًٌ ءه  م ري  (1)َشى ُىذى ًم إً  (2)، كى ْي ائًرى ى .ْسى الى  لى اهلًل تىػى
َم  -12 ٌى ًى إًَلَّ  يَّ ى آًَلً كىشى ًّ كىىلعى يىيم َّلَّ اهللي غى دو ضى ٍَّ ى ًث حمي ٌَّ ي

َم أ ًٌ دو  ضى
ى
ى أ يمفى ىلعى َلى ُىرىل الصَّ كى

يمفي  ًّ الصَّ يىيم بى غى  .(3)كىسى
 

ِْإ] َاةِْوُُح ُِ إ ِثَْوال ئِىَّ
َ ْ[:ُبَْطاَعِثْاْلإ

13- ٍَّ ئً
ى
ى أ كجى ىلعى يري َلى ُىرىل اْلم ٔم كى مي

ي
ًة أ َلى اريكا(4)ًرُىاًخِىا كىكي إًفم سى ًم ،(5)كى ًٓ يم

يى ٔ غى غي َلى ُىدم ، (6)كى
ًث اهلًل  اغى َم ؼى ًٌ ًم  ٓي خى اخى ُىرىل ؼى ، كى ًم ًٓ ًخ اغى َم ؼى ًٌ ا  ًعي يىدن

َلى جىْنم  -وَّ سى كى  زَّ غى -كى
ًطيىثو  ػم ٍى كا ةً ري مي

م
ًم يىأ ى ا ل ًح كىا(8)ٌى الى ًم ةًالطَّ ٓي ى ٔ ل غي ُىدم افىاةً ، كى ػى ٍي م  .(9)ل

 

ََىاَعثِْ] ٌَِّثَْواْلإ َُّ ِلْال َإ َ
ْ[:اتَِّتاُعْأ

كم  -23 ذي ًِبي الشُّ مخى نى ، كى ثى اغى ٍى ى َِّثى كىاْلم ُىتًَّتعي الصُّ كىثى كى رم اىمفي ؼى كى ًالى  .(10)ذى كىاْلم
2-  ًاُىث ٌى ى ًؿ كىاْلم دم وى اىمػى ْم ى

ًبُّ أ َني وى (11)كى ْم ى
جيتمًغظي أ ًيىاُى  (12)، كى ًر كىاْلم ٔم ى  ًث.اْلم

                                                 
( ذم ) «وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك شقاء.«. ما مل ُيظِفر صقًئا مـ ذفؽ
وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك شقاء.«. كرد»  ،5( ذم 1)
. وافصحقح ما أثبتـاه مـ بؼقة افـسخ.15، 1شؼط مـ « إال مـ وجب ظؾقف افسقػ»( ؿقفف 3)
بؼقة افـسخ.ده ذم ومل كج«. مـ ادسؾؿغ»بعده زيادة  1( ذم 1)
وادعـك شقاء. «.وإن طؾؿقا» 12، و1و ذم «. وإن جاروا»بعد « أو طؾؿقا»زيادة  1، 1( ذم 5)
( ذم )1 ،3 «وذم «. ؾال كدظقا ظؾقفؿ «وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وذم «. ظذ أحد مـفؿ3 ،33  بعده زيادة

وادعـك شقاء.«. باهلؾؽة» 1و ذم «. بافؼ»
وافـعـك شقاء.«. واجبة»بعده زيادة  1( ذم 1)
. وهق شاؿط مـ بؼقة افـسخ. ،1 ، ،1، 33أثبتـاه مـ « ما مل يلمروا بؿعصقة»( ؿقفف 2)
وال يتغر ادعـك.«. وافـجاح»بعده زيادة  ( ذم 3)
(3 ؿقفف )«شؼط مـ « وكجتب افشذوذ واخلالف وافػرؿة.واألحسـ ما أثبتـاه مـ بؼقة افـسخ .
( ؿقفف )«1. وذم 1شؼط مـ « واألماكة «شقاء. وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك«. وكحب أهؾ اإليامن وافعدل
(1 ؿقفف )«شؼط مـ « أهؾ.وافصحقح ما أثبتـاه مـ بؼقة افـسخ .



َ قيدةَ الع َ شرحَ   31  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
21-  ّي ٍي ىا ًغيم يىيِم ّى غى تىتى ا اشم ٍى ًي ًذي يى غم

ى
/ اهللي أ ٔؿي جىلي  .(1)كى

ذىرً  -23
ى اءى ًِف اْلم ا سى ٍى ، نى ً ىَضى ًر كىاْلم فى ً ًِف الصَّ نيم يفَّ ى اْلم صى ىلعى ٍىصم م ُىرىل ال  .(2)كى

 

ِإِمْامإِلَياَوثِْ] اِدْإََِلْيَ َُ ِ
إ
َْواْل َجِّ ْ[:وُُحُِبْاْلإ

ىزُّ كىاْلمً  -21 ادي كىاْلم افً ٓى رً  (3)فىرمعى مم
ى كًِل اْلم

ي
عى أ ٌى اًعيىاًف  َم  (4)ٌى ًث  ًٌ ٍَّ ئً

ى
ى أ نيم ًٍ ًي صم ٍي م ًم (5)ال ًْ ، ةىرِّ

ثً  اغى ـً الصَّ ًم إًلى ًريىا ًْ فىاًسًر ا(6)كى ٍى ٓي غي ِملي َلى حى ءه كى م ا َشى ٍى ٓي تمًؽيي  .(7)، َلى حي
 

يْإ] ِ
َزخِْاْلإ إَىََلئَِكِثَْوامإََبإ ْ[:َىاُنْةِال
َي ةً  -25 ًٌ ُيؤم ى كى حًًبنيم ـً اىمَكى ا إًفَّ اىمًهرى

ى  (8)، فى افًًظنيم ىا ضى يىيِم ًم غى ٓي يى ػى  .اهللى كىدم سى
2-  ى نيم ًٍ ى ال ػى

رمكىاًح اىم
ى
تمًظ أ ً ةًلى

ٔىِكَّ ٍي م ٔمًت، ال ٍى م يىًم ال ٍى َي ةً ًٌ ُيؤم (9).كى

21-  ً َبم اًب اىملى ذى بًػى ًّ  كى ًٍ ُىًػيم ي  (10)كى فى َلى َم َكى ٍى ً الن ( 11)ل ْم ى
 .أ

ؤىاؿً بكى  -22 و  صي ُىًسْيم رو كى
ِمهى يًِّج  ٌي ٍى ًقً  (12)لًيم ًّ كىًديم  (13)ًِف رىَبم بِّ َم رى ا خى ٌى ى  ، ىلعى ًّ ُىًبيِّ ًّ كى ًِ

                                                 
( ؿقفف )«شؼط مـ « وكؼقل: اهلل أظؾؿ ؾقام اصتبف ظؾقـا ظؾؿف وادثبت مـ بؼقة افـسخ. «. ظؾقـا»ؿقفف  31. وشؼط مـ
وافصحقح ما أثبتـاه مـ بؼقة افـسخ.«. ذم احلديث األثر»  ،3( ذم 1)
. واألصح ما أثبتـاه مـ بؼقة افـسخ.3 ،1 ،5 ، ،3 ،3شؼط مـ « ؾرضان»( ؿقفف 3)
. وادثبت مـ بؼقة افـسخ.3شؼط مـ « أويل األمر»( ؿقفف 1)
وادعـك شقاء.«. مع برهؿ»،   ،5وذم «. مـ ادسؾؿغ» 15، و1، 5وذم «. مـ أئؿة األمقر» 1( ذم 5)
( ؿقفف )«شؼط مـ « إػ ؿقام افساظةوادثبت مـ بؼقة افـسخ.«. ؾاجرهؿ»ؿقفف  2شؼط مـ . و
وافصحقح ما أثبتـاه مـ بؼقة افـسخ.«. وال يـؼصفام»  ، ،2 ،1. وذم 15، 1شؼط مـ « وال يـؼضفام»( ؿقفف 1)
وادثبت «. وكعؾؿ أن» 1وذم «. وأن»  ،3 ، ،3 ،3 ،1 ،2 ،3 ،13 ،13 ،11 ،1 ،11 ،12 ،3 ،31 ،3( ذم 2)

بؼقة افـسخ. وادعـك شقاء. مـ
[]افسجدة:.«َّ مم خم حم جم هل  مل خل ٱُّٱـؼقفف تعاػ:»بعده زيادة  11( ذم 3)
(3 ؿقفف )«شؼط مـ « وكعقؿف ،1 ،3 ، ،3 ،1 ،5 ،3 ،33 ،31.وادثبت مـ بؼقة افـسخ .
( ذم )سخ.وال يتغر ادػفقم. وادثبت مـ بؼقة افـ«. فذفؽ» 15وهق خطل. وذم «. ذفؽ» 1
(1 ؿقفف )«أثبتـاه مـ مجقع افـسخ اخلطقة، وهق شاؿط مـ أـثر ادطبقظات. « فؾؿقت
(3 ذم )3  وذم «. ويسلالن»بعده زيادة «ظذ ما جاءت فف األخبار.»



َ قيدةَ الع َ شرحَ   32  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ٔم  َم رىشي تىاري خى خم

ى ًّ اْلم ،ةً ًى يَّ ى آًَلً كىشى ًّ كىىلعى يىيم َّلَّ اهللي غى اةىًث  (1)ًؿ اهلًل ضى طى ًَ الطَّ كىغى
. ًم ًٓ يم

يى ٔىافي اهلًل غى  رًعم
ي  -23 َبم ى كىاىملى ًر اجلِّْيم فى َم ضي ًٌ ةه  رى فم كم ضي

ى
ًَِّث، أ ى َم ًريىاًض اْلم ًٌ ثه   .(2)افً  رىكمعى

 

يْإ] ِ
ِإِمْامإِلَياَوِثَْوَواْفِيْإاْلإ َِدَِْىاُنْبَِي إَىَشا ِْوَيْال ٍِ:]ْ
ىػمًد  -33 َي ةًاْلم ًٌ ُيؤم كًرى  (3)كى اًب، كى ًصى رمًض كىاْلم ًث، كىاىمػى ٌى ـى اىمًليىا ٔم اًؿ يى ٍى خم

ى اًء اْلم زى ًة كىسى اءى
ى  يم ًٍ م ال اًط كى ى اًب، كىالَصِّ اىمًػلى ٔىاًب كى   .(4)افً اىمًهخىاًب، كىاثلَّ

 

ٌَِّثَْوانلَّارِْ] َ يَىاُنْةِاْلإ ِ
ْ[:اْلإ
3-  ًخىاف رى مئي َِّثي كىاجلَّاري َمى ى  (5)كىاْلم

ى
ِىيىاًف أ افً ، َلى تىفم َلى حىًبيدى ا كى  .ةىدن

 كى  -31
ى
َِّثى كىاجلَّ أ ى يىقى اْلم ىيمًق فَّ اهللى تىػىالى خى تموى اْلم اءى (6)ارى رى َم شى ٍى ، ذى الن ْم ى

ا أ ٍى ٓي ى يىقى ل ، كىخى
دمخى 

ى
ّي ػأ ى  يى ّي ػفىغم  (7)ثى ػَِّ ػاْلم ِم ًٌ ٌى (8)الن  ًم ػَم شى ػ، كى ٓي ِم ًٌ دمخى  (9)اءى 

ى
ّي ػأ َلن ػغى  (10)ارى ػَّ اجليى دم

                                                 
( ذم )وأثبتـاه مـ بؼقة افـسخ.«. وظؾؿف وؿدره وؿضائف...»مـ بعده شؼط ضقيؾ إػ ؿقفف اآليت:  11
  ،1 ،5 ، ،1 ،2 ،3 ،15. وذم 1شؼط مـ « ضة مـ رياض اجلـة أو حػرة مـ حػر افـرانوافؼز رو»( ؿقفف 1)
وال يرض ادػفقم. وادثبت مـ بؼقة افـسخ.«. افـران»بدل ؿقفف « افـار»
«.َّ يي  ىي مي خي حي جي ُّٱؿال اهلل تعاػ:»بعده زيادة  3( ذم 3)
بعده زيادة  3وذم «. ل ادممـغ مـ اخلر وافؼ وافطاظة وادعصقةيقزن بف أظام«: »ادقزان»بعد ؿقفف  ،1 ،1( ذم 1)

وما أثبتـاه مـ بؼقة افـسخ.«. َّرن مم ام ُّٱحؼ فؼقفف تعاػ: »
. وادثبت مـ بؼقة افـسخ.3 ،15، 1شؼط مـ « خمؾقؿتان»( ؿقفف 5)
( ذم )3 ،3 ،1 ،11 «وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك شقاء.«. ؿبؾ خؾؼ اخلؾؼ
أدخؾف إػ » 1، 3وذم «. إػ اجلـة أدخؾف»  ،13 ،3. وذم  ،5 ،2 ،1 ،11 ،33، 2، 5، 1( أثبتـاه مـ 1)

«. أدخؾف اجلـة»بدل ؿقفف « فؾجـة( »3 ،1 ،3 ، ،13 ،15 ،1 ،11 ،12 ،3 ،31 ،31 ،35، 1، 1وذم «. اجلـة

واألصح ما أثبتـاه.
ثبت مـ بؼقة افـسخ.. وادشؼط مـ « ؾضال مـف»( ؿقفف 2)
. وادثبت مـ بؼقة افـسخ.1شؼط مـ « مـفؿ»( ؿقفف 3)
(3 أثبتـاه مـ )2، 5، 1 ، ،5 ،2 ،1 ،11 ،33 وذم . ،3 «3وذم «. إػ افـار أدخؾف ،1 «أدخؾف إػ افـار .»



َ قيدةَ الع َ شرحَ   33  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ّي  ِم ا كىدم في (1)ًٌ ٍى ً وي ل ٍى ػم ي حى ي ، كىِكي ائًره إًلى (2)ًرغى َلى ي.، كىضى ًيقى َلى ا خي ٌى

 

ٌبِْوَيْامإِعَتادِْ] َإ َعاُلْامإِعَتاِدَْخنإُقْاهللَِْوَك فإ
َ
ْ[:أ
ى اىمًػتىاًد. -33 رىاًف ىلعى دَّ لى ٌي  ُّ ي كىالَشَّ ىْيم كىاْلم

بي  -31 ً
ثي اىًَِّت َيى اغى ًخؽى ًذيم  (3)كىاًَلشم ٔم ًٔ اتلَّ م َم َنى ًٌ ا اىمًفػموي  ٓى ٔم ةً فم يي

ى
ئزي أ ًم َلى َيى فى ًق اَّلَّ ضى

م  ًّ ال ؽي ةً ئي خم ثي  (5)، فىًهى  (4)ٍى اغى ًخؽى ا اًَلشم ٌَّ ى
ًو، كىأ عى اىمًفػم ثً  (6)ٌى ٓى َم ًس ًث  (7)ًٌ طَّ الطِّ

 ًَ
ٍىسُّ ًع كىاتلَّ ٔيشم م ال ابي  (8)كى ًؽى يَّقي اْلم خىػى ا حى ٓى بً ًو، كى تموى اىمًفػم ًت فىًهى رى َلى ًث اْلم ٌى الى ، (9)كىشى

ٔى  ْي / (10)كى الى ا كىاؿى تىػى ٍى  [12]اْللرة/ .َّ  جخ مح جح مج  حج مث ٱُّٱنى

                                                                                                                            
1 ،1 ،3 ،1 ،3 ، ،13 ،13 ،15 ،1 ،11 ،12 ،3 ،31 ،31 ،35 «واألصح «. أدخؾف افـار»بدل ؿقفف  "فؾـار

ما أثبتـاه.
( ؿقفف )«شؼط مـ « ظدال مـف 2. وشؼط مـ ،2  وذم «. مـف»ؿقفف3  ذم هذا ادؼام شؼط ـثر. وأثبتـاه مـ بؼقة

افـسخ.
وادثبت مـ بؼقة افـسخ.«. مـف»  ،5 ،1 ،2 ،1 ،15 ،11 ،33( ذم 1)
واالشتطاظة » 3 ، ،11 ،13 ،33 ،31، 1وذم «. قجدي» 3 ،13 ،1 ،13 ،3وذم «. دمب» 1، 5( ذم 3)

وادثبت مـ بؼقة افـسخ. «. تقجد»وذم بعضفا «. رضبان، أحدمها االشتطاظة افتل يقجد
وال يتغر ادعـك. «. ال يقصػ ادخؾقق بف» . وذم 3 ،33وشؼط مـ «. هبا»  ،3 ، ،2 ، ،2 ،3 ،13( ذم 1)

وادثبت مـ بؼقة افـسخ.
، 3 ،1 ،3 ،1 ،5 ،3 ،11 ،13 ،15، 3، 1، 3، 1وشؼط مـ «. ؾفل»بدل ؿقفف « تؽقن»  ، ،1 ،3ذم  (5)

1 ،3 ،31 ،31 ،3.وادثبت مـ بؼقة افـسخ .
( ذم )وادعـك شقاء.«. افتل»بعده زيادة  13
. وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك واحد.شؼط مـ « جفة»( ؿقفف 1)
وادثبت مـ بؼقة «. افتؿؽغ»  ،2 ،3 ،1 ، ،1 ،3 ،13 ،11 ،13 ،15 ،11 ،13 ،33  ،3 ،3، 1( ذم 2)

افـسخ. وادعـك شقاء.
وهبا يتعؾؼ » 31. وذم  ،3 ، ،1 ،13 ،11 ،33 ،3 ،33 ،3، 2أثبتـاه مـ « وهبا يتعؾؼ اخلطاب»( ؿقفف 3)

بتـاه.وهق شاؿط مـ بؼقة افـسخ. وافصحقح ما أث«. األشباب
(3 ؿقفف )«شؼط مـ « وهق وشؼط مـ .1  :وهل» 33، 13وذم «. وهق»إػ ؿقفف « وأما االشتطاظة»مـ ؿقفف .»

وادثبت مـ بؼقة افـسخ.



َ قيدةَ الع َ شرحَ   13  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
يمقي  -35 اؿي اىمًػتىاًد خى ػى ذم

ى
به (1)اهللً  كىأ صم كى َى اىمًػتىاًد. ، كى ًٌ

 

ِيْإ] ْ[:ُفْةَِىاُْيَطاُقْاتلَّْكإ
3-  ا ييًؽيم ٌى  إًَلَّ 

الى ًي اهللي تىػى ٓي يِّفم ًم ييسى ى ل ٔم كى َلى ييًؽيم (2)فى لي ٔم ، كى ًم لي ٓي َّفى ا ُكى ٌى ًّ  فى ًإَلَّ  ، (3)ةً
ٔى  ْي ةى إًَلَّ ةًاهللً »/ (5)ًصْيي تىفم  (4)كى َّٔ َلى كي ؿى كى ٔم ٔؿي (6)«َلى ضى دو / َلى ًضيم (7). جىلي ضى

ى
َلى ، (8)يىثى ًْل كى

دو  ضى
ى
ثى ًْل كى رى دو (9)ضى ضى

ى
ؿى ًْل ُّٔ ى َلى َتى ٔم  (10)، كى ػي ٍى  ةً

ًطيىًث اهلًل إًَلَّ ػم ٌى َم  ةى (11)ُىًث اهللً خى َّٔ َلى كي ، كى
دو  ضى

ى
ثً  (12)ًْل ٌى  إًكىا

ى ًث  (13)ىلعى اغى اؼى ٓى يىيم ًذيًق اهللً  (14)اهلًل كىاثلَّتىاًت غى ٔم .(15)إًَلَّ ةًخى

                                                 
( ذم )1 ،1 ،15 «وذم «. بخؾؼوذم «. هل بخؾؼ اهلل» 1، و1 «وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك «. هل خؾؼ اهلل

واحد.
وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك واحد.«. بام يطقؼقن» 33وذم «. بام يطقؼقكف» 11، 13وذم «. كفيطقؼق»  ،3( ذم 1)
ؾؼط. وادثبت مـ « ـؾػفؿ»  ،1 ،1 ، ،3 ،2 ،3 ،13 ،15 ،11وذم «. ـؾػفؿ اهلل تعاػ بف» 3 ،3 ،31، 1( ذم 3)

بؼقة افـسخ. وادعـك شقاء ظذ ـؾ حال.
مـ بؼقة افـسخ. وادعـك واحد.وادثبت «. ذفؽ» 1( ذم 1)
وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك واحد.«. وهق تػسر ؿقفف»ؿقفف  15وشؼط مـ «. وهق حاصؾ تػسر ؿقل» ( ذم 5)
( وذم بعض افـسخ بعده )«افعع افعظقؿ.»
وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك شقاء.«. ؾنكف» 15، 1( ذم 1)
وذم «. وال حقل ألحد»بعده   ،3 ،2 ،3 ،13 ،1 ،11 ،11، 5وذم «. وال حقل»دة بعده زيا 12، 11، 1، 3( ذم 2)

وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك شقاء.«. وال ؿقة ألحد» 1وذم «. وال حقفة ألحد» 1
وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وال يرض ادػفقم.«. ألحد»ؿقفف  15. وشؼط مـ 1شؼط مـ « وال حرـة ألحد»( ؿقفف 3)
(3 ؿقفف )«شؼط مـ « وال حتقل ألحد ،1 ،5 ، ،2 ،3 ، ،2 ،3 ،13 ،1 ،11 3. وذم ،1 « والحتقيؾ

وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك شقاء.«. وال حقل ألحد» 1 ،35 ،3وذم 
( ذم )وذم «. بعصؿة اهلل» 15، 3، 11 «شقاء. وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك«. بؿعقكة اهلل وظصؿتف
(1 ذم )وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك شقاء.«. دخؾقق» 1
(3 ؿقفف )«2شؼط مـ « إؿامة ،3 وذم .3 «وافصحقح ما أثبتـاه مـ بؼقة افـسخ.«. ظذ إؿامة ضاظة حؼقق اهلل
(1 ؿقفف )«بؼقة افـسخ.  وادثبت مـ«. وال ؿقة دخؾقق ظذ إؿامة افطاظة وافثبات ظؾقفا» 15. وذم 1شؼط مـ « ظؾقفا

وادعـك شقاء.
(5 ذم )وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك شقاء.«. إال بؿشقة اهلل» 3



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ًشحئىًث اهلًل تىػىالى  -31 ٍى مًرم ةً ءو َيى م ُّ َشى ًّ  (1)كىِكي ائً كىغى ًّ كى ًٍ رًقً  كىًغيم كىدى  .كى
يىتىجم  -32 ا (2)غى ٓى َّ ًيىوى ُكي اؤيقي اْلم يىبى كىغى ا، كىغى ٓى َّ ًشحئىاًت ُكي ٍى م ّي ال ًشحئىخي  .(3)مى
ػى  -33 فم اءي حى ىشى ا ي ٌى ا وي  ةىدن

ى
ًو أ ً ال ي ظى ْيم ٔى دى ْي  .كى

33-  ٔم ِّ شي َم ُكي سى خى دَّ و تىلى نيم يمبو كىشى ِّ خى َم ُكي َّقى خى تىْنى ، كى و نيم  مف خف حف جف مغ ُّٱلءو كىضى

 (4)[13]اْلُبياء/ .َّ حق
3-  ًم ًٓ احً

كى دى يىاًء كىضى ضم
ى ًء اْلم ًِف ديَعى ٔىاًت. (5)كى مم

ى ثه لًْلم ػى ِمفى  ٌى
31-  خىًشيم كىاهللي تى ىصم الى ي اًت.ػى ىاسى ًِض اْلم يىلم ٔىاًت كى غى  (6)بي ادلَّ
33-  َلى ًغَنى ، كى ءه م ّي َشى ًيهي ٍم َلى حى ءو كى م َّ َشى ًيمي ُكي ٍم يى ،  (7)كى و نيم فىثى خى رم ًَ اهلًل تىػىالى ؼى غى

 ً ىنيم ًو اْلم ْم ى
َم أ ًٌ ارى  ، كىضى رى فى دم زى لى و ذى نيم فىثى خى رم ًَ اهلًل ؼى خىغمَنى غى ًَ اشم ٌى  .(8)كى

31- .ٔىرىل م َى ال ًٌ دو  ضى
ى
أ ، َلى نى يىرمَضى بي كى كىاهللي حىغمغى

                                                 
( ؿقفف )«وشؼط مـ 11، 3، 1شؼط مـ « وـؾ رء جيري بؿشقئة اهلل تعاػ .3  ؾؼط. واألصح ما أثبتـاه « رء»فػظ

مـ بؼقة افـسخ.
وادعـك شقاء.«. ؾغؾبت». وذم بؼقة افـسخ  ، ،3 ، ،1 ،1 ،5 ، ،3 ،13 ،31 ،33( أثبتـاه مـ 1)
مـ ادقضعغ. وادثبت مـ بؼقة افـسخ.« ـؾفا»ؿقفف  1. وشؼط مـ 13شؼط مـ « وؽؾب ؿضاؤه احلقؾ ـؾفا»( ؿقفف 3)
مـ ؿقفف   ،3 ،1 ،1 ،5 ، ،11 ،33 ،31 ،3وشؼط مـ «. تؼدس ظـ ـؾ شقء وحغ»ؿقفف  ( شؼط مـ 1)

إػ آخر اآلية. وادثبت مـ بؼقة افـسخ.« احلقؾ ـؾفا»مـ ؿقفف  15، 1وشؼط مـ «. وصغ»ػ ؿقفف إ« تؼدس»
« األحقاء»بعد ؿقفف   ،31 ،33. وادثبت مـ بؼقة افـسخ. و ذم  ،1 ،1 ،5 ،3شؼط مـ « وصدؿاهتؿ»( ؿقفف 5)

«.فألمقات»زيادة 
( ذم بعض ادطبقظات بعده )«  ـُ اْفُػَؼَراُء إَِفْقفِ  اهللُ ُهَق اْفَغـِل .ومل كجده ذم ادخطقضات«. َوَكْح
وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك شقاء.«. وال يستغـك»  ،11( ذم 1)
، 3 ، ،1 ،1، 3، 2، 1، 5. وذم  ، ،1 ،33، وأثبتـاه مـ 15، 1شؼط مـ « وصار مـ أهؾ احلغ»( ؿقفف 2)

5 ،1 ،2 ،13 ،1 ،12 ،3 ،31، 3 «وذم «. وـان مـ أهؾ احلغ ،3 ،3 ،13 ،31 « وـان مـ أهؾ

«. وـان مـ أهؾ اخلرسان واجلحقؿ» 33، 13، 11، 1وذم «. وـان مـ أهؾ اجلحقؿ» 35، 11، 11، 3وذم «. اخلرسان

وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك شقاء ظذ ـؾ حال.



َ قيدةَ الع َ شرحَ   11  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
َْصْ] َحاِبْانلَِِّبِّ صإ

َ
ْأ ُْحبُّ ْ[:هَْنَّْسَْوٍَِْْْيْإنَْعَْْْاهللُّْلَّ
35-  ًى يَّ ًّ كىشى يىيم َّلَّ اهللي غى ًٔؿ اهلًل ضى ابى رىشي طى ضم

ى
ًبُّ أ َني بِّ ، (1)كى رِّطي ًِف ضي َلى جيفى دو  (2)كى ضى

ى
أ

َلى ُىتى  ، كى ًم ٓي ِم ًٌ، ًم ٓي ِم ًٌ دو  ضى
ى
َم أ ًٌ  

ي
أ َّ ً  (3)َبى ىْيم ً اْلم ْيم بًغى ، كى ًم ٓي تمًغغي َم حي ٌى جيتمًغظي   (4)كى

و  كى  ًم إًَلَّ ًَخىْيم ْي ري ني ًم (5)َلى ُىذم ٓي تُّ إًحم ًدحم  (6)، كىضي ره َه كى فم ًم زي ٓي بيغمغي ، كى افه صى إًضم افه كى ٍى

. يىافه غم اؽه كىؼي ًُفى كى

3-  ًالى ُيثمًتجي اْلم ٔم كى دى رىشي َلن فىثى بىػم كَّ
ى
ًى أ يَّ ى آًَلً كىشى ًّ كىىلعى يىيم َّلَّ اهللي غى ًِب  (7)ًؿ اهلًل ضى

ى
ًْل

يم  دِّ رو الطِّ
ًغيم  – ّي ِم خى  اهللي  ًضى رى  -ًق ةىسم ي تىفم ًدحم  (8)الن َلى تىلم يم كى ً ى ْجى ا ىلعى ثً ٍن ٌَّ ي ًَّ (9)ًع اْلم ، ثي

اًب  ىؽَّ ًَ اْلم رى ةم ٍى افى ثي  -ّي ِم خى  اهللي  ًضى رى -ًىػي ٍى رم افى ًَّ ًىػي فَّ ًَ خى ًَّ  -ّي ِم خى  اهللي  ًضى رى -ةم ثي
اًىبو  ًِب ؼى

ى
ًَ أ ًلِّ ةم ثي  (10)-ّي ِم خى  اهللي  ًضى رى -ًىػى ٍَّ ئً

ى كفى كىاْلم اًشدي اءي الرَّ ييىفى ًي اْلم ْي كى
ٍى  م  .(11)فى ٔم يُّ ٓمدً ال

                                                 
( ذم )3  حسـة.وهل زيادة «. وكَسَّضى ظـفؿ»بعده زيادة
. واألصح ما أثبتـاه مـ بؼقة افـسخ.2شؼط مـ « حب»( ؿقفف 1)
وهل زيادة حسـة حقث يطابؼ افعبارة. «. وكحب مـ حيبفؿ»بعده زيادة  1وذم «. مـ حب أحد مـفؿ» 1( ذم 3)

وافصحقح ما أثبتـاه مـ بؼقة افـسخ.«. وال كتزأ مـ أحد مـفؿ»ؿقفف  31وشؼط مـ 
وال بغر احلؼ » 1وذم «. اخلر»بدل ؿقفف « احلؼ»  ،1 ،3، 1. وذم 3شؼط مـ « يذـرهؿ وبغر اخلر»( ؿقفف 1)

واألصح ما أثبتـاه مـ بؼقة افـسخ.«. كذـرهؿ
وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك «. بخر»بدل ؿقفف « باجلؿقؾ»  ،3 ،13وذم «. وبغر اخلر ال كذـرهؿ» ( ذم 5)

شقاء.
( ذم ) ،3 ،1 ،5 ،1، 3 ،1 ،2 ،11 ،13 ،33 ،33 «...وادثبت مـ بؼقة افـسخ. «. وكرى حبىفؿ ديـًا وإيامًكا

وادعـك شقاء.
. وادثبت مـ بؼقة افـسخ.11، 1شؼط مـ « أوال»( ؿقفف 1)
. وادثبت مـ بؼقة افـسخ. ،5شؼط مـ « فف»( ؿقفف 2)
مـ بؼقة افـسخ. وادثبت«. األمة»إػ ؿقفف « تػضقال»مـ ؿقفف  ( شؼط مـ 3)
(3 ؿقفف )«وافصحقح ما أثبتـاه مـ بؼقة افـسخ. 1شؼط مـ « ثؿ فعع بـ أيب ضافب ريض اهلل ظـف .
( ذم )وشؼط مـ «. واألئؿة ادفديقن»ؿقفف  31، 3وشؼط مـ «. ادفتدون» 51  وادثبت مـ بؼقة «. واألئؿة»ؿقفف

وادػفقم شقاء.«. ـ ؿضقا باحلؼ وبف ـاكقا يعدفقنافذي»زيادة « ادفديقن»بعد ؿقفف   ،1افـسخ. وذم 
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31-  ةى ى فَّ اىمػىَشى

ى
َّلَّ اهللي  (1)كىأ ٔؿي اهلًل ضى ًم رىشي ْي ا ٍَّ َى شى ي ً ًم اَّلَّ ْي ى ىَشَّ ب ًى كى يَّ ًّ كىشى يىيم  غى

َِّثً  ى َِّثً (2)ةًاْلم ى ًم ةًاْلم ٓي ى دي ل ٓى ىشم دى (3)، ن ًٓ ا شى ٌى ى  ًم  (4)، ىلعى ٓي ى ًّ  ل يىيم َّلَّ اهللي غى ٔؿي اهلًل ضى رىشي
ًى  يَّ ىقُّ (5)كىشى ي اْلم َلي ٔم كى ، (6)، كى ثي يمطى ، كىؼى ًلي ، كىغى افي ٍى رم خي ، كى ري ٍى خي ، كى رو

ةٔي ةىسم
ى
/ أ ًم ْي ، كى

ًػيم كى  ، كىشى ػمده ، كىشى ي بىْيم اًح الزُّ ىرَّ َي اْلم ةى بم تىيمدى ةٔي خي
ى
أ ، كى ٔمؼو َي غى ًَ بم ى تمدي الرَّْحم خى ، كى ٔى  ،ده ْي كى

ي  نيم ًٌ
ى
ثً أ ٌَّ ي ًذقً اْلم ْى ى  ،(7)  ىًػنيم ْجم

ى
ًم أ ٓي ِم  .رىًضى اهللي خى

32-  ٔم اًب رىشي طى ضم
ى
ؿى ًِف أ ٔم َى اىملى صى ضم

ى
َم أ ٌى َّلَّ اهللي غى كى ًّ ًؿ اهلًل ضى ًّ يىيم زمكىاًس

ى
ًى كىأ يَّ ، (8)كىشى

 ًّ يَّاحً اًؽ.(9)كىذيرِّ َى اجلِّفى ًٌ دم ةىًرئى  لى  ل ذى
33-  ى اةًًلنيم َى الصَّ ًٌ يىًف  اءي الصَّ ٍى يى ى ، كىغي ذىرً كىاتلَّاةًًػنيم

ى ً كىاْلم ىْيم ًو اْلم ْم ى
َى أ ًٌ ًم  ْي دى َم بىػم ٌى ، (10)كى

                                                 

( ذم )3 ،1 ،31 ،33 «وذم «. وكشفد فؾعؼة افذيـ شامهؿ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ باجلـة3 « وكشفد

وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادػفقم واحد.«. وكحب افعؼة» 1وذم «. باجلـة فؾعؼة
. وهق شاؿط مـ بؼقة افـسخ.  ، ،1 ،11 ،15 ،1 ،13 ،33 ،3، 1مـ أثبتـاه « وبؼهؿ باجلـة»( ؿقفف 1)

وادثبت أصح.
واليتغر ادعـك. وادثبت مـ بؼقة افـسخ. «. وصفد هلؿ باجلـة» 1. وذم 3شؼط مـ « كشفد هلؿ باجلـة»( ؿقفف 3)
واحد. وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك«. ـام صفد»  ،1 ، ،3 ،13 ،11 ،11( ذم 1)
وادثبت مـ «. هلؿ»ؿقفف  1وشؼط مـ «. ظذ ما صفد هلؿ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ»ؿقفف  1 ،31( شؼط مـ 5)

بؼقة افـسخ.
( ؿقفف )«3شؼط مـ « وؿقفف احلؼ ، ،13 ،15.واألحسـ ما أثبتـاه مـ بؼقة افـسخ .
وادثبت «. وهؿ أمـاء هذه األمة»  ،1 ، ،1 ،2 ،1 ،11 ،15 ،12 ،13 ،33 ،33 ،35، 1، 5، 1، 1( ذم 1)

مـ بؼقة افـسخ.
ؾِّ َدَكسٍ »( ذم أـثر ادطبقظات بعده زيادة 2) ـُ ـْ  اِهَراِت ِم ومل كجده ذم ادخطقضات. ، «افطى
ؾِّ ِرْجسٍ »( ذم أـثر ادطبقظات بعده زيادة 3) ـُ ـْ  ِشَغ ِم ومل كجده ذم ادخطقضات.، «ادَُْؼدى
(3 أثبتـاه ) 5مـ ، ،3 ، ،1 ،5 ،3 ،1 ،12 ،31 ،33 وذم . ،1 ،1 ،1 ،2 ،3 ،3 ،1 ،1 ،2 ،11 ،

15 ،1 ،11 ،13 ،33 ،3 ،31 ،35 «...وذم «. افسؾػ وافتابعغ...» 33، 3وذم « افصاحلغ وافتابعغ1 « وظؾامؤكا

وذم «. افصحابة وافتابعغ...» 13وذم «. ؿ...مـ افسابؼغ ومـ بعده» وذم «. مـ افسؾػ افصاحلغ وافتابعغ...

3 «وادػفقم واحد.«. مـ افصاحلغ واألئؿة افتابعغ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   11  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
رً  ًّ كىاجلَّظى ًو اىمًفلم ْم ى

كم -كىأ ري نى يم  فى ، َلى ييذم ًٍ ى
ٔم ًإَلَّ ةًاْلم ًم بًصي ْي رى َم ذىنى ٌى ى  (1)ءو ًو، كى ٔى ىلعى ٓي ذى

ًبيم  ً الصَّ ْيم ًو.دى
 

ِِلَاءِْ] وإ
َ فإَضُلِْوَيْاْلإ

َ
ًإبَِياُءْأ

َ [:اْلإ
3-  َى ًٌ دو  ضى

ى
ى أ حًلىاًء ىلعى كم

ى َى اْلم ًٌ ا  دن ضى
ى
وي أ غِّ َلى جيفى /  (2)كى ٔؿي جىلي ـي، كى الى ًي الصَّ ًٓ يم

يى ُمًبيىاًء غى
ى اْلم

يم ُىًِبي  ً َم ْجى ًٌ وي  فمغى
ى
حًلىاًء. كىاًضده أ كم

ى  ًع اْلم
-  ًم ًٓ احً ٌى ا رى َم نى ًٌ اءى  ا سى ٍى َي ةً ًٌ ُيؤم صَّ (3)كى ًم  (4)، كىضى ًٓ ايىاحً َم ًركى ًٌ اًت  ًَ اثلِّلى  .(5)غى

 

يْإ] ِ
اَعثِْاْلإ ََّ اِطْال َ ْشإ

َ
ْ[:َىاُنْةِأ

1-  َي ًَخي ًٌ ُيؤم كم كى اؿً ري سَّ كم  (6)ًج ادلَّ ُيزي ًى  ًؿ ًغحسى ، كى يى رم ًَ مى ـي -اةم الى ًّ الصَّ يىيم َى  -غى ًٌ
اءً  ٍى َم ، (7)الصَّ ًٌ رمًض 

ى اةًَّث اْلم كًج دى ري ا، كىخي ٓى ًربً
غم ٌى َم  ًٌ ًس  ٍم ًع الشَّ ئي َي ةًؽي ًٌ ُيؤم كى

ا ٓى ٔمًعًػ  يى كى ، (8)مى
م
 ٌى كى  جى ٔم سي أ

م
ٌى يى لً اىم  ـً ٔم يى  اًت ٌى الى غى  رً ائً شى كى  جى ٔم سي أ ى  ثً ا ٌى ىلعى  ًّ ةً  تم دى رى ا كى  

                                                 
( ذم )وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك شقاء.«. بَِؼر » 11
. واألحسـ ما أثبتـاه مـ بؼقة افـسخ. ،1 ،5 ،1 ،3 ،31، 3، 2شؼط مـ « أحد مـ»( ؿقفف 1)
وكممـ بجؿقع األوفقاء وبجقؿع » 1 ،3وذم «. وكممـ بجؿقع ـراماهتؿ»  ،5وذم «. ماهتؿذم ـرا» 3( ذم 3)

وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادػفقم واحد.«. ـراماهتؿ وبام صح...
وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك شقاء.«. وما صح« » ،3»وذم «. وبام صح» 3( ذم 1)
«.وصح ظـ افثؼات مـ رواياهتؿ»ؿقفف  13وشؼط مـ «. ألثرـام جاء بف ا»بعده زيادة  1( ذم 5)
( ذم ) «وذم «. كممـ بلذاط افساظة، مـفا: خروج افدجال ،3  ...«وذم «. وخروج افدجال ،33  ...« مـ

 وذم«. وكستعقذ باهلل مـف»بعده زيادة  1وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وذم «. بخروج افدجال»...  1وذم «. خروج افدجال

1  وادػفقم شقاء.«. األظقر افعغ»بعده زيادة  12وذم «. افؾعغ»بعده زيادة 

«.وبخروج يلجقج وملجقج»بعده زيادة   ،3( ذم 1)
ويلجقج وملجقج وشائر ظالمات »بعده زيادة  3. وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وذم 1شؼط مـ « مـ مقضعفا»( ؿقفف 2)

وال يتغر ادػفقم.«. افصحقحة يقم افؼقامة ظذ ما وردت بف األخبار
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ى  .(1)ثي طى يم طً الطَّ  اري تى خم اْلم

 

ِْإ] ِديْإَاََْيُ َُْزْتَصإ ٌَِثَْوامإَعرَّافِيإ َُ ْ[:ُقْامإَك
3-  افن رَّ َلى غى ِنا كى ًْ ؽي َكى دِّ َلى ُيطى حمئنا كى ًِع شى َم يىدَّ ٌى َلى  َِّثً  اىمًهخىاًب  (2)ًؼ الى ًَخً ا، كى  كىالصُّ

ىاًع  إًْجم ثً  كى ٌَّ ي  .(3)اْلم
1-  ا كىضى لًّ ثى ضى اغى ٍى ى ُىرىل اْلم اةنا.كى ذى ا كىغى يمغن كىثى زى رم اىمفي اةنا، كى ٔى

 

يْإ] ْادلِّ ََلمُْإِنَّ ِسإ
ٌإَدْاهللِْاْلإ ْ[:َيِْع

5-  اًء كىًدحم ٍى رمًض كى َي اهلًل ًِف الصَّ
ى ٔى ًدحم اْلم ْي ، كى ،  (4) َي كىاًضده ـً الى ًشم ا اْلم ٍى / نى الى  كىاؿى اهللي تىػى

/[3]آؿ غٍراف/ .َّمب زب  رب يئ ىئ ُّٱ الى كىاؿى تىػى  رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ، كى

/، [25آؿ غٍراف/] .َّ مئ زئ الى كىاؿى تىػى   (5) [3]املائدة/  .َّيت ىت نت مت ٱُّٱكى
-  ًبيم ى اىتَّشم بىنيم ًطًْي، كى ِّٔ كىاتلَّلم يي ى اىمغي ٔى بىنيم ْي ًؽيم كى دى ًّ كىاتلَّػم ً كىاىملى ىَبم ى اْلم بىنيم ى ًو، كى بىنيم ًر، كى

ى  ًَ كىاحلم
ٌم ى  اْلم

م
 .(6)ًس أ

                                                 

( ؿقفف )«3أثبتـاه مـ « األخبار افصحقحة»إػ ؿقفف « ويلجقج وملجقج وهذا تػصقؾ حسـ. وهق شاؿط مـ بؼقة .

افـسخ.
وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك شقاء.«. خيافػ» 33( ذم 1)
فـسخ.. وافصحقح ما أثبتـاه مـ بؼقة ا11شؼط مـ « وإمجاع األمة»( ؿقفف 3)
. وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك شقاء. ،5 ،3شؼط مـ « ديـ»( فػظ 1)
.  ،3 ، ،3 ،1 ،5 ، ،3 ،1 ،13 ،15 ،1 ،11 ،3 ،31 ،31 ،35، 5، 1( اآلية افثاكقة شاؿطة مـ 5)

اآليتان األخرتان. وأثبتـامها مـ بؼقة افـسخ. واإلثبات حسـ. 35، 11وشؼطت مـ 
(ؿق ) 5ؾؼط. وذم « وهق بغ األمـ واإلياس» 3. وذم 15، 1شؼط مـ « وبغ اجلز وافؼدر وبغ األمـ وافقلس»فف 
وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك شقاء.«. بغ افرجاء وافقلس»



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
َاتَِىثُْ]

إ
[:اْل
1-  ا ًديم ذى ٓى بىاًؼِناذى ا كى رن ًْ ا ُىا ظى ادي ًخلى ىا كىاغم َي ةي (1)جِي م َنى الى  إًلى اهللً  ءي آرى ، كى ِّ ًٌ  (2)تىػى َم ُكي

َِّاقي  (3)َم ٌى  بىحَّ ُىاقي كى رم م ذىنى ً اىىفى اَّلَّ يى (4)خى ىا غى فم ييثىتِّتِى
ى
الى أ ؿي اهللى تىػى

ى
أ ىصم ن ًى  (5)ًّ يم . كى مًخ َيى كى

ٍى  ًط يىػم ، كى ًّ ىا ةً
ثً جلى خىًيفى خم ٍي م اًء ال ٔى ْم ى َى اْلم ًٌ ًب الرًَّديًَّث، (6)ِىا  ًْ ا ذى ٍى م ال كىًث، كى رِّ خىفى ٍي م رىاًء ال ، كىاْلم

ًريَّثً  دى يًَّث كىاىملى ً ىَبم يًَّث كىاْلم ًٍ ٓم ى ًث كىاْلم ٓى تِّ شى ٍي م رموى ال ٔا (7)ًٌ اىىفي َى خى ي ً َى اَّلَّ ًٌ  ، ًم ًْ ً ْيم دى  (8)كى
َِّثى  اىى  (9)الصُّ ، كىضى ثى اغى ٍى ى ىىثى كىاْلم الى ٔا الغَّ ًم ةي (10)في ٓي ِم ًٌ َي  م َنى ؿه ءي آرى ، كى الَّ ُىا عي ًم ًغِمدى ْي ، كى

. رمًديىاءي
ى
 (11)كىأ

 

                                                 
( ؿقفف )«وافصحقح ما أثبتـاه مـ بؼقة افـسخ.13شؼط مـ « ؾفذا ديــا واظتؼادكا طاهرا وباضـا .
. وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك شقاء.شؼط مـ «  اهلل تعاػإػ»( ؿقفف 1)
وذم «. مـ ـؾ ما» 15، 13، 1وذم «. مـ ـؾ خمافٍػ »  ،5وذم «. مـ ـؾ مـ خافػـا ذم» 3 ،31وذم «. ممـ» ( ذم 3)

وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك شقاء.«. مـ ـؾ خالف» 5
وال يرض ادعـك. وادثبت مـ بؼقة افـسخ. «. ؿؾـاه» 3. وذم شؼط مـ « وبقـاه»( ؿقفف 1)
ؾؼط. و ذم بؼقة « أن يثبتـا» 3وذم «. أن يؿقتـا ظؾقف» 3. وذم 3 ، ،1 ،1 ،5 ،13، 2، 1، 3( أثبتـاه مـ 5)

وادعـك شقاء.«. أن يثبتـا ظذ اإليامن»افـسخ 
( ذم ) «وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك شقاء.«. ادختؾطة
بعد « ادعتزفة»زيادة   ،33وذم «. وافراؾضة»بعده زيادة  1 ،12وذم ...«. مثؾ ادشبفة »مـ ؿقفف  1( شؼط مـ 1)

واألصح ما أثبتـاه مـ بؼقة افـسخ.«. وأردياء»إػ ؿقفف « وافؼدرية»بعد ؿقفف  11وشؼط مـ «. ادشبفة»ؿقفف 
ة افـسخ.واالصح ما أثبتـاه مـ بؼق«. ممـ خافػ»  ،3( ذم 2)
. وهق شاؿط مـ بؼقة افـسخ. ، ،5 ،1 ،1 ،31أثبتـاه مـ « افسـة»( ؿقفف 3)
(3 شؼط مـ )1  وذم «. وأفػقا» 1و ذم «. وواؾؼقا» 1وذم «. وحافػقا افضالفة»ؿقفف «وذم «. وتابعقا1 
خافػقا اجلامظات » وذم «. فضالفةواتبعقا افبدظة وا» 1 ،3 ،33وذم «. واتبع افبدظة وافضالفة» وذم «. واتبعقا»

وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادػفقم شقاء.«. وحافػقا افضالالت
( ) :تؿ اظتؼاد أيب »أو ،«تؿ افعؼقدة افطحاوية»أو، «تؿ افؽتاب»ؿد متت افرشافة هفـا، ـام ذم أـثر ادخطقضات بعده

 ؾؼط. وذم بعض ادخطقضات وادطبقظات  «متت». أو«جعػر أمحد بـ حمؿد بـ شالمة افطحاوي األزدي ريض اهلل ظـف

 ،«واهلل أظؾؿ بافصقاب» وذم بعضفا: ،«وباهلل افعصؿة وافتقؾقؼ»ظبارات ؽر هذه ظذ شبقؾ االختتام، ـام ذم بعضفا: 

 ، «حسبـا اهلل وكعؿ افقـقؾ» ، وذم بعضفا:«واهلل شبحاكف اهلادي فؾحؼ، وهذا آخر ما أردكا وإفقف أذكا» وذم بعضفا:

 احلؿد وافصالة، وذم بعضفا: ـؾامت افدظاء.وذم بعضفا: 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   11  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 وجوه اختالف النسخ وفوائدها:

ؾزاد ؾقفا وكؼص ألشباب  ؿام ادمفػ بتدريس رشافتف ذم أوؿات متػرؿة، الوجه األول:

 ؾظفرت ظدة كسخ فؾؽتاب. ظدة،

ؾؽان  ؾ طفقر افطباظة ووجقدها يتعقدون اإِلمالء،ـان ادتؼدمقن ؿب الوجه الثاين:

ثؿ يؾؼل ظذ جمؿقظة أخرى ؾؽان يترسب  ادمفػ يؾؼل افؽتاب ظذ جمؿقظة مـ افطالب،

 أو خيتؾػ ـالمف ظذ ادجؿقظتغ باإلمجال وافتػصقؾ، ،وافزيادة ،وافـؼص ،إفقفام افػرق

 ؾظفرت كسخ خمتؾػة. وذفؽ دصؾحة وحؽؿة يراها.

وثؿة وجف ثافث وهق أن بعض افطؾبة ـاكقا يضبطقن ـالم األشتاذ ذم  لث:الوجه الثا

 ويـبف ظؾقفا افعؾامء. ا،و ربام يتـاؿؾ افـاس هذه افـسخة أيًض  وؿد خيطئقن ذم افضبط، افدرس،

ـَ  رساج »و ،«تؼرير افبخاري»ذم رمحف اهلل ر افقجفغ األوفغ افشقخ حمؿد زـريا ذ

وفف »: «دالئؾ اخلرات»ؾقام خيص اختالف كسخ  «ادتقاري افؽـز»وؿال افشقخ ذم  .«افؼارئ

 ( /111)افؽـز ادتقاري «.اختالف ذم افـسخ فؽثرة روايتفا ظـ ادمفػ

شخ ذم ذهـ افؼارئ، ؾقؼقل سضعقػ ؾائدة اختالف افـسخ بؿثال فويؼح افعبد اف

و يستدل هبذا  ا،ا وممـقظً يرى اإلمام افطحاوي تلويؾ ادتشاهبات حرامً  بعض أهؾ افعؾؿ:

وتلويؾ ـؾ معـك يضاف إػ افربقبقة ترك افتلويؾ وفزوم  ،إذ ـان تلويؾ افرؤية» افـص:

   «. افتسؾقؿ

 ،وال كجادل ذم اآليات ادتشاهبة» مـ هذه افـسخة ـذا: 1وفؽـ جاء ذم هامش ص 

تلويؾ هق ما ح ادمفػ أن ادحرم مـ افؾؼد رصى  «.وال كمول بتلويالت أهؾ افزيغ ابتغاء افػتـة

 ال أن افتلويؾ ـؾف ممـقع. ،وكؼ باضؾفؿ وضالهلؿ ،يؼقم بف أهؾ افضالل إلثبات مذاهبفؿ

 ا:وجاء ؾقف أيًض  وـذفؽ مـع اإلمام أبقحـقػة رمحف اهلل تلويؾ افقد بافؼدرة وافـعؿة. 

 اًل بصػة افقد وؽرها وؾقضفا وأوهلا تلوي ؾنن أؿرى  يؿـع افتلويؾ بنكؽار صػة افقد وؽرها،

شقليت تػصقؾف ذم مقضعف إن  ا فقؿاية افـاس مـ افتجسقؿ مل يؿـع ظـف، ؿريبً أو تلوياًل  ،حمتؿاًل 

 . تعاػ صاء اهلل

وهذا يقهؿ أن ؾقؿقة اهلل تعاػ ، «حمقط بؽؾ رء وؾقؿف»أو ـام جاء ذم بعض افـسخ: 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   12  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ؾقق ـؾ رء،  أن اهلل تعاػ :أي «فؾام ؾقؿ» وجاء ذم كسخة أخرى: ظذ افعرش ؾقؿقة حسقة،

  وحمقط بؽؾ رء ظذ افعرش.

 وصف خمطوطات العقودة الطحاوية التي قارىا معها املتن:

أربعة  ا،( خمطقضً 3مع ) «افطحاويةافعؼقدة »كحؿد اهلل تعاػ ظذ أن وؾؼـا دؼاركة متـ 

معة وواحد ذم جا وواحد ذم برفغ، افؽتب ادرصية، واثـان ذم دار مـفا ذم ادؽتبة األزهرية،

 ؾفل ذم جامعة أكؼرة، ،كسخة ؽرها 11وأما  هارؾرد، وواحد ذم مؽتبة افتشسبقـل، دبؾـ.

واشؿ  وذم بعض كسخ هذه ادخطقضات أرؿام خاصة وظامة، وأختام ادؽتبة، ومؽتبة بايزيد.

 وبعضفا يػؼد ذفؽ ـؾف. وذم بعضفا بعض ما ذـر، وظام افـسخ، افـاشخ،

دار اإلمام »/ صاحب فشقخ حسغ ـدودياحصؾـا ظذ هذه ادخطقضات مـ ا

وبنمؽان افؼارئ أن حيؿؾ هذه ادخطقضات بافرابط  ،بدربـ، جـقب إؾريؼقا «افطحاوي

  افتايل:

uk0NNzfjcmEPYYC4https://www.dropbox.com/sh/2lxtozsy75rumvk/AAB52
WLZa?dl=0 

 مـفا فؽتب أخرى. 5و مـفا فؾعؼقدة افطحاوية، 31 ا،خمطقضً  11هذا افرابط يتضؿـ 

ؾلصبح  مؽرر. HHUSNUPASA1160 خمطقط رؿؿ «افعؼقدة افطحاوية»ومـ بغ خمطقضات 

 ا.خمطقضً  3 «افعؼقدة افطحاوية»ظدد خمطقضات 

 ,NURUOSMANIYE2431 فل:وأما أرؿام خمطقضات افؽتب اخلؿسة األخرى ؾ

 LALELI3732,  PERTEVPASA652,   RAGIPPASA-1470,  RESIDEFEND11012.    

ؾادخطقضات .باألرؿام ا ظذ افؼارئ رتبـا هذه ادخطقضات ظـد افعزو إفقفاوتقسرً 

وافسادس مـ جامعة هارؾقرد، واخلامس مـ برفغ،األربعة األول مـ ادؽتبة األزهرية،

وأما ادخطقضات مؽتبة افتشسبقتل، وافثامـ واألخر مـ دار افؽتب ادرصية، وافسابع مـ

 ؾؿـ خمطقضات ترـقا. 35إػ  3مـ 

 وؾقام يؾی تػصقؾ ادخطقضات مرتبة : 

وهق مـ ادؽتبة األزهرية، وظذ افصػحة األوػ مـف رؿؿف  (:املخطوط رقم )

وحروف صغرة واضحة وهق ذم خط افـسخ،21.وافرؿؿ افعام:،5323اخلاص:

https://www.dropbox.com/sh/2lxtozsy75rumvk/AAB52uk0NNzfjcmEPYYC4WLZa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2lxtozsy75rumvk/AAB52uk0NNzfjcmEPYYC4WLZa?dl=0


َ قيدةَ الع َ شرحَ   13  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وذم افصػحة األوػ مـف جاء تقثقؼ ظزو هذه افرشافة إػ اإلمام ذم مخس صػحات.افؽتابة

 مـ ـتاب افعرش افذي يتضؿـ كص هذه افرشافة ؾقام جاء ذم افعرش وافؽردافطحاوي،

ضبؼات افػؼفاء أليب   ظـة مقجزة فإلمام افطحاوي كؼاًل وترمج  ظـف،فإلمام افذهبل كؼاًل 

افذي شاؿف ذم  -صقخ اإلمام افذهبل- ؿـام أثبت كص اإلمام ابـ افؼق شحاق افشرازی.إ

وأكف تعاػ حمقط بؽؾ رء وؾقؿف، وؿد أظجز ظـ » بؾػظ: «اجتامع اجلققش اإلشالمقة»ـتاب 

ا ظذ افتعطقؾ وظـ أيب حـقػة وصاحبقف ردًّ  ، ظـ رشافة افطحاوي هذهكؼاًل « اإلحاضة خؾؼف

  فؽتاب مـ افصػحة افثاكقة.جفؿ. ويبدأ اتواف

ظذ افصػحة األوػ مـف رؿؿف  ا مـ ادؽتبة األزهرية،وهق أيًض : (1املخطوط رقم )

هذا افؽتاب وؿػف » جاء ذم افصػحة األوػ مـف:. (1253وافرؿؿ افعام ) (،11اخلاص)

وهق ذم خط افـسخ بحروف  .«ظبدافعظقؿ افسؼا وأخقه حمؿد إمام افسؼا ظذ جامع األزهر

 ويبدأ افؽتاب مـ افصػحة افثاكقة. ذم ظؼ صػحات. وـتابة واضحة، متقشطة احلجؿ،

ا، جاء ذم افصػحة األويل مـف وهق مـ ادؽتبة األزهرية أيًض  :(3املخطوط رقم) 

وـتابة واضحة، ذم شبع  وهق ذم خط افـسخ بحروف متقشطة احلجؿ،، (131رؿؿف اخلاص )

ذم افصالة، ودخقل اجلـب اداء الفتؼاط افدفق  ؼراءةُ اف جاء ذم افصػحة األوػ مـف صػحات.

وذم آخر افصػحة .  ظـ افزيؾعلوذح ادسلفة كؼاًل  ،مما اختؾػ ؾقف اإلمام أبق حـقػة وصاحباه

 ويبدأ افؽتاب مـ افصػحة افثاكقة. ا،دظاء مؼاتؾ رمحف اهلل أيًض 

وػ رؿؿف ا، ظذ صػحتف األوهق مـ ادؽتبة األزهرية أيًض  :(1املخطوط رقم )

وـتابة  ،وهق ذم خط افـسخ بحروف صغرة احلجؿ (،1333وافرؿؿ افعام ) (،31اخلاص )

ويبدأ افؽتاب مـ افصػحة افثاكقة، ويـتفل ظذ افصػحة  ذم إحدى ظؼة صػحة، واضحة،

 .«مفؿة ةؾقائد»اخلامسة، ويؾقف بعض األدظقة، ومخسقن مـ افػرائض وأصقاء أخرى بعـقان 
 ،وهق ذم برفغ، وهق ذم خط افـسخ بحروف متقشطة احلجؿ :(5املخطوط رقم )

 وفقس ؾقف إال أصؾ كص افؽتاب. ذم إحدى ظؼة صػحة، وـتابة واضحة،

وهق ذم خط افـسخ  مريؽا،لوهق مـ خمطقضات جامعة هارؾقد ب :(املخطوط رقم )

 وفقس ؾقف شقى ذم شبع ظؼة صػحة، وواضحة افؽتابة مجقؾة، بحروف متقشطة احلجؿ،



َ قيدةَ الع َ شرحَ   53  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 كص افؽتاب.

وهق ذم خط  دبؾـ، وهق مـ خمطقضات مؽتبة افتشس بقتل، :(1املخطوط رقم )

وفقس ؾقف شقى أصؾ  وواضح افؽتابة، ذم مخس صػحات، افـسخ بحروف متقشطة احلجؿ،

 كص افؽتاب.

وهق ذم خط افـسخ  ،B3333رؿؿ ادؾػ  وهق خمطقضات ترـقا، :(2املخطوط رقم )

وجاء  وفقس ظؾقف رؿؿ خاص بف، اضح، ذم شبع صػحات،وخط و بحروف صغرة احلجؿ،

وتاريخ افـسخ  ،«11رضيح ظع شـة  وؿػ حسـ شزضقحقان،» ذم بداية افرشافة ختؿ

3. 

( FAZILAHMEDPS847)رؿؿ ادؾػ  وهق مـ خمطقضات ترـقا،: (3املخطوط رقم )

قف رؿؿ وظؾ ذم مخس ظؼة صػحة، واضحة افؽتابة، وهق ذم خط افـسخ بحروف جؾقة،

هذا مما وؿػف افقزير أبق افعباس أمحد بـ » وظذ افصػحة األوػ وافثاكقة مـف جاء ختؿ (،211)

واحمت بعض افـصقص مـ  .«افقزير أيب ظبد اهلل حمؿد ظرف بؽق بريع أؿال اهلل ظثارمها

 مـ افقشط مـ هذا ادخطقط.  -1صػحة 

 ف:ورؿؿ مؾػ وهق مـ خمطقضات ترـقا، :(3املخطوط رقم )

(HHUSNUPASA1160) ،وهق ذم خط افـسخ،بحروف متقشطة احلجؿ،وواضحة افؽتابة ذم
وظذ افصػحة األوػ اشؿ افؽتاب واشؿ و يبدأ افؽتاب مـ افصػحة افثاكقة،ثامين صػحات،

 وفقس ظؾقف رؿؿ أو ختؿ.ادمفػ،

ورؿؿ مؾػف ظذ افشبؽة  وهق مـ خمطقضات ترـقا،(:املخطوط رقم )

(V2140_JPG)، ،ذم أربع صػحات، وواضحة افؽتابة، وهق ذم خط افـسخ بحروف صغرة 

 وؿػ مـ صقخ اإلشالم ويل» وذم افصػحة األخرة مـف ختؿ: وفقس ظؾقف رؿؿ ادخطقط،

وظؾی  ،«افديـ بـ آؾـدی ابـ ادرحقم احلاج مصطػی آؽا ابـ ادرحقم احلاج حسغ آؽا

  حػص افغزكقي.حة افثاكقة مـف تعؾقؼ بسقط مـ ذح أيبافصػ

وافعام  ،31ورؿؿف اخلاص  وهق مـ خمطقضات ترـقا، :(1) املخطوط رقم 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   5  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
55 ،،ويبدأ كص افؽتاب  وهق ذم خط افـسخ، بحروف صغرة احلجؿ، ذم مخس صػحات

5 .وظؾقف تاريخ  مـ افصػحة افثاكقة،
ذم خط افـسخ، بحروف صغرة  وهق مـ خمطقضات ترـقا،: (3املخطوط رقم )

وهق حمؿد  وشجؾ افـاشخ اشؿف ذم األخر، ذم مخس صػحات، وواضحة افؽتابة، جؿ،احل

 ا ؽر واضح.واخلتؿ أيًض  وفقس ظؾقف رؿؿ خاص، بـ حاج.

 (B7955)ورؿؿ مؾػف  وهق مـ خمطقضات مؽتبة بايزي بسـقا، :(1املخطوط رقم )

 شت صػحات،ذم  بف ـتابات بغ افسطقر واحلقار، وهق ذم خط افـسخ بحروف صغرة،

واخلتؿ  وفقس ظؾقف رؿؿ خاص، ،«ؾصؾ» وشجؾقا ؾقف بحروف جؾقة ذم بداية ـؾ مقضقع:

 ا ؽر واضح.يًض أ

، وهق ذم خط افـسخ 331ورؿؿف  وهق مـ خمطقضات ترـقا، :(5املخطوط رقم )

ويبدأ كص افؽتاب مـ  ذم أربع ظؼة صػحة، وواضحة افؽتابة، بحروف متقشطة احلجؿ،

 . «وؿػ مػتل زاده ادرحقم»افصػحة  وظذ ،افصػحة اخلامسة
وهق  ،(AYSOFYA574وهق مـ خمطقضات ترـقا، ورؿؿ مؾػف  :(املخطوط رقم ) 

كؼقل »ويبدأ افؽتاب بؼقفف:  ذم تسع صػحات، وـتابة رائعة، ،وبحروف جؾقة ،ذم خط افـسخ

 . «ذم تقحقد اهلل
 ،(AYSOFYA2792)ورؿؿ مؾػف:  وهق مـ خمطقضات ترـقا،: (1املخطوط رقم)

وهق خمطقط مشؽؾ ذو ـتابات بغ افسطقر ذم خط افـسخ، وبحروف جؾقة وـتابة واضحة 

وذم افصحػة األوػ مـف  ويبدأ افؽتاب مـ افصػحة افثاكقة، ذم مخس وظؼيـ صػحة، مجقؾة،

 أو ختؿ.  ،. وفقس ظؾقف رؿؿ خاص«هللا ظؼقدة اإلمام افطحاوي رمحف»جاء: 

 (BAGDATLIVEHBI481) :ورؿؿ مؾػف ق مـ خمطقضات ترـقا،وه :(2املخطوط رقم )

 وهق ذم خط افـسخ، ؽر واضح، ، وظؾقف ختؿ12:وافرؿؿ افعام ،13:ورؿؿف اخلاص

وافـص مشؽؾ، وجاء ذم افصػحة  ذم ظؼ صػحات، بحروف جؾقة واضحة افؽتابة،

  .311األخرة تاريخ 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   51  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ؾػف:ورؿؿ م وهق مـ خمطقضات ترـقا، :(3املخطوط رقم )

(BAGDATLIVEHBI2028)، ،واضحة افؽتاب  وهق ذم خط افـسخ بحروف متقشطة احلجؿ

أو  ،وفقس ظؾقف رؿؿ خاص ويبدأ افؽتاب مـ افصػحة افثاكقة، ذم ظؼ صػحات، ومجقؾفا،

  ختؿ.

، (ESADEFENDI1259)ورؿؿ مؾػف  وهق مـ خمطقضات ترـقا،: (13املخطوط رقم )

وهق خمطقط مبتقر،  ذم شت صػحات، ضحة افؽتابة،بحروف جؾقة وا وهق ذم خط افـسخ،

وفقس ؾقف ما  وجاء ؾقف ذـر أشامء تسعة مـ افعؼة ادبؼة باجلـة، يـؼصف كحق صػحة واحدة،

  أو ختؿ. ،وفقس ظؾقف رؿؿ بعده مـ افـص،

وهق ذم ، (FATIH1039)ورؿؿ مؾػف  وهق مـ خمطقضات ترـقا، :(1املخطوط رقم )

أو  ،وفقس ظؾقف رؿؿ ذم أربع صػحات، احلجؿ، واضحة افؽتابة،خط افـسخ بحروف صغرة 

  ختؿ.

 :ورؿؿ مؾػف وهق مـ خمطقضات ترـقا،: (11املخطوط رقم )

(HACIMAHMUDEF1509)،  وهق ذم خط افـسخ بحروف صغرة احلجؿ، واضحة افؽتابة، ذم

  شت صػحات.

ؿ دار وهق مـ خمطقضات دار افؽتاب ادرصية، وظؾقف خت: (13املخطوط رقم)

رؿؿ و ،313:ورؿؿف افعام ،31 :مـف رؿؿف اخلاص وذم افصػحة األوػ افؽتب ادرصية،

. وهق ذم اخلط افػارد 32ؿسؿ افتصقير  افؽتب افقثائؼقة افؼقمقة، ودار ،1:ادجامع

ذم شت صػحات، ويبدأ افؽتاب مـ افصػحة  واضحة افؽتابة، ،بحروف صغرة احلجؿ

  افثاكقة.

 :ورؿؿ مؾػف وهق مـ خمطقضات ترـقا،: (11املخطوط رقم)

(KARACELEBIZADE243)، وهق ذم خط افـسخ بحروف متقشطة 113 :ورؿؿ ادخطقط ،

 ا،وهق خمطقط ؿديؿ جدًّ  وكصف مشؽؾ، ذم إحدى ظؼة صػحة، واضحة افؽتابة، احلجؿ،

وأدفة افػرق  وذم افصػحة األخرة مـف ذح بعض كصقص ادمفػ، ،311وظؾقف ختؿ 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   53  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
« وافؼز روضة مـ رياض اجلـة»ويـؼصف كحق صػحة بداية مـ  ضؾة وأهؾ افسـة واجلامظة،افبا

 « . وـؾ رء جيري بؿشقتف» إػ

، (LALAISMAIL689) :ورؿؿ مؾػف وهق مـ خمطقضات ترـقا، :(15املخطوط رقم ) 

ذم  واضحة افؽتابة، ،. وهق ذم خط افـسخ بحروف متقشطة احلجؿ23:ورؿؿ ادخطقط

  ويبدأ افؽتاب مـ افصػحة افثاكقة. ة صػحة،إحدى ظؼ

وهق ، (LALELI2380): وهق مـ خمطقضات ترـقا، ورؿؿ مؾػف: (1املخطوط رقم ) 

وذم افصػحة  ذم ظؼ صػحات، ذم خط افـسخ بحروف صغرة احلجؿ، واضحة افؽتابة،

سـة ظؼائد أهؾ اف» وظذ افصػحة افثافثة مـف اشؿ افؽتاب: افثاكقة مـف كص ـتاب آخر،

ويبدأ أصؾ افؽتاب مـ  افصػحة افرابعة. وجاء ذم  .«واجلامظة فإلمام افطحاوي رمحف اهلل

وفقس ظؾقف رؿؿ ادخطقط، وظؾقف ختؿ ذم  .11/رجب ظام 12افصػحة األخرة تاريخ 

وؿػ مـ شؾطان افزمان افغازی شؾطان شؾقؿ  هذا» وجاء ؾقف: افصػحة افثافثة واألخرة،

 .«خان
ورؿؿ ، (LALELI2411) :وهق مـ خمطقضات ترـقا، ورؿؿ مؾػف :(11 املخطوط رقم )

ا، ذم وهق ذم خط افـسخ ذم صػحات صغرة احلجؿ، وـتابة رائعة جدًّ  .11:ادخطقط

ويـتفل ظذ افصػحة  ،ويبدأ افؽتاب مـ افصػحة افثافثة وافـص مشؽؾ، شبع ظؼة صػحة،

  افسادشة ظؼة .

ورؿؿ ، (LALELI2412): ضات ترـقا، ورؿؿ مؾػفوهق مـ خمطق :(12املخطوط رقم ) 

وبحروف متقشطة  وصػحات صغرة احلجؿ، وهق ذم خط افـسخ، ،111:ادخطقط

ـام جاء  ويبدأ افؽتاب مـ افصػحة افثافثة، ذم أربع ظؼة صػحة، واضحة افؽتابة، احلجؿ،

  إشـاد احلسـ بـ شؾقامن هلذا افؽتاب ؿبؾ كص افؽتاب.

: هق مـ خمطقضات ترـقا، ورؿؿ مؾػفو: (13املخطوط رقم )

(MEHMEDASIMBEY243)، ،وصػحات  وهق ذم خط افـسخ بحروف متقشطة احلجؿ

  أو ختؿ. ،وفقس ظؾقف رؿؿ ادخطقط ذم شت صػحات، واضحة افؽتابة، متقشطة احلجؿ،



َ قيدةَ الع َ شرحَ   51  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
: وهق مـ خمطقضات ترـقا، ورؿؿ مؾػف :(33املخطوط رقم )

(MIHRISAHSULTAN294)،  وهق ذم خط افـسخ، بحروف متقشطة احلجؿ، وصػحات

  أو ختؿ. ،وفقس ظؾقف رؿؿ ادخطقط ذم شت صػحات، ،واضحة افؽتابة متقشطة احلجؿ،

، (PERTEVPASA647): وهق مـ خمطقضات ترـقا، ورؿؿ مؾػف :(3) املخطوط رقم

واضحة  بحروف صغرة احلجؿ، وصػحات متقشطة احلجؿ، وهق ذم اخلط افػارد،

 .أو ختؿ ،ذم مخس صػحات، وفقس ظؾقف رؿؿ ادخطقط ؽتابة،اف

، (PERTEVPASA650) :ورؿؿ مؾػف وهق مـ خمطقضات ترـقا، :(31املخطوط رقم )

 وهق ذم خط افـسخ، بحروف متقشطة احلجؿ، وصػحات متقشطة ،53:ورؿؿ ادخطقط

  وافـص مشؽؾ. ذم ثامين صػحات، ، واضحة افؽتابة،احلجؿ

، (RAGIPPASA1479): ورؿؿ مؾػف وهق مـ خمطقضات ترـقا، :(33املخطوط رقم )

 واضحة افؽتابة، بحروف صغرة احلجؿ، وصػحات ـبرة احلجؿ، وهق ذم اخلط افػارد،

 وذـر ممفػاتف األخرى، ـام ويتؼدمف ترمجة مقجزة فإلمام افطحاوي، ذم شت صػحات،

ويبدأ افؽتاب مـ  از.يتضؿـ جاكبا ادخطقط ذح افؽؾامت ادشؽؾة ذحا مػقدا بنجي

 افصػحة افثاكقة.

 :ورؿؿ مؾػف وهق مـ خمطقضات ترـقا، :(31املخطوط رقم )

(REISULKUTTAB304) ،،بحروف متقشطة احلجؿ، واضحة افؽتابة ذم  وهق ذم خط افـسخ

  و ختؿ.أ ،وفقس ظؾقف رؿؿ ادخطقط شبع صػحات،

 :ورؿؿ مؾػف وهق مـ خمطقضات ترـقا، :(35املخطوط رقم )

(SEHIDALIPASA1706) ،،بحروف متقشطة احلجؿ، وصػحات  وهق ذم اخلط افػارد

 وفقس ظؾقف رؿؿ ادخطقط أو ختؿ. ذم ثامين صػحات، واضحة افؽتابة، صغرة احلجؿ،
ذم خط افـسخ،  افؽتب ادرصية، وهق مـ خمطقضات دار: (3املخطوط رقم)

 ذم مخس صػحات، حة،ووـتابة واض ،ة احلجؿمتقشطوصػحات  ،وحروف صغرة احلجؿ

 أو ختؿ. ،وفقس ظؾقف رؿؿ ادخطقط




َ قيدةَ الع َ شرحَ   655  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 

 فهرس املصادر واملراجع

 افػ

 .غؾ مـ رب افعاديؿ، تـزين افؽرآافؼر .1

ـ احلسـ بـ شـان افبسـقي يبـ حسام افد محدأايض احلـػل: قصارات ادرام، فؾبإ .2

 .(، ط: زمزم ببؾؼز، ـراتق1889افرومل )م:

يب ضافب، فؾصاليب: ظع بـ حمؿد، ط: أ ظع بـ غمـمادرمأ ةرشؿی ادطافب يف شأ .3

 ة.، جدةافصحاب ةبمؽت

ي روزرفـل افشقافرشقل احلس بـ ظبد ، فؾززكجل: حمؿدةذاط افساظٕ ةاإلصاظ .4

 .، دمشؼر(، ط: دارافـؿ1813)م:

 .ابـ اجلقزي، افدمام قشػ افقابؾ، ط: داريبـ  اهلل قشػ بـ ظبدق، فةذاط افساظأ .5

 .وتر، بقةافثؼاؾ ة، ط: ادؽتبؽاخلرضي ب إمتام افقؾاء، دحؿد .6

افؽايف  احلسـ ظع بـ ظبد بقأـ يوافـار، فؾسبؽل: تؼل افد ةببؼاء اجلـ بارٓظتا .7

 هرة.(، ط: افؼا756كصاري افشاؾعل )م:إ

 ديزيارون بـ هبـ  بـ حمؿد محدأ بؽر بقأل ظـ ادـؽر، فؾخالل: فبادعروف وافـ مرإ .8

 .وتر، بقة(، ط: دارافؽتب افعؾؿ311اخلالل افبغدادي )م:

بـ  محدأـ ياب افدفافعباس ص بقأ، فؾؼرايف: ةافػاجر ةشئؾظـ إ ةافػاخر ةجقبإ .9

.شقظات، مكقاد ة(، ط: مطبع684س ادافؽل )م:يإدر
إجقبة افػاوؾة فألشئؾة افعؼة افؽامؾة، دحؿد ظبد احلل بـ حمؿد ظبد احلؾقؿ، أبق  .18

 (،1417(، حتؼقؼ: ظبد افػتاح أبق ؽدة )م:1384احلسـات إكصاري افؾؽـقي )م:

 ط: مؽتبة افرصد، افرياض.

اج، ف(، ط: دارادـ585)م: بـ حمؿد حمؿد حامد بقأيف آظتؼاد، فؾغزايل:  آؿتصاد .11

.وترفبـان، ب
أؿاويؾ افثؼات يف تلويؾ إشامء وافصػات وأيات ادحؽامت وادتشاهبات، فإلمام  .12



َ قيدةَ الع َ شرحَ   656  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
صعقب ، حتؼقؼ: 2(1833زيـ افديـ مرظل بـ يقشػ افؽرمل ادؼدد احلـبع )م:

 .إركاؤوط، ط: ممشسة افرشافة، بروت

بـ خؾػ افػراء  بـ حمؿد عؾی حمؿدي بقأ، فؾػراء: افؼايض قةحؽام افسؾطاكإ .13

.وتر، بقةافؽتب افعؿؾ ، ط: دار(458)م:
(، 1384أماين إحبار يف ذح معاين أثار، فؾشقخ حمؿد يقشػ افؽاكدهؾقي )م: .14

شفاركػقر، اهلـد.ط:ا ادؽتبة افقحققية بؿظاهر افعؾقم 
أمراض افؼؾقب وصػاؤها، ٓبـ تقؿقة: أمحد بـ ظبد احلؾقؿ بـ تقؿقة، تؼل افديـ أبق  .15

 .ادطبعة افسؾػقة، افؼاهرة(، ط: 728افعباس احلراين )م:

، فؾسؿعاين= أبق شعد ظبد افؽريؿ بـ حمؿد بـ مـصقر افتؿقؿل افسؿعاين  إكساب .16

 .(، ط: دار افؽتب افعؾؿقة، بروت562)م:

بـ مسؾؿ بـ  اهلل ظبد حمؿد بقأـقري: ي، فؾدقةؿفظؾی اجل آختالف يف افؾػظ وافرد .17

، يةرهزإ ةافؽقثري، ط: ادؽتب دهزا ؼ حمؿدق(، مع حتؼ376افؽاتب )م: ةبقؿت

 ة.رهافؼا

(، 672)م: اهلل بـ ظبد حمؿد اهلل ظبد بقأاين: قافطائل اجل ؽ، ٓبـ مافقة ابـ مافؽفػأ .18

 .وترافتعاون، ب ط: دار

كساب، ٓبـ شامء وافؽـی وإتؾػ وادختؾػ يف إماب ظـ ادقاإلـامل يف رؾع آرت .19

 (، ط: دار475)م: بـ ماـقٓ بـ جعػر اهلل ةبهظع بـ  كك بقأ، ؽادؾ ماـقٓ: شعد

 .وتر، بقةافؽتب افعؾؿ

 هبـ معظؿ صا هصا كقرأ ي: حمؿدرـ، فؾؽشؿيات افديـ يف رضوريادؾحد إـػار .28

 .ـدؾ، اهلق(، ط: ادجؾس افعؾؿل، داهب1353)م:

 زيافعز بـ ظبد افقاحد ؿل: ظبدقبـ حـبؾ، فؾتؿ محدأ اهلل يب ظبدأاإلمام ادـبؾ  اظتؼاد .21

 .وتر، بقةافؽتب افعؾؿ (، ط: دار418بـ احلارث )م:

ث،  يصحاب احلدأب افسؾػ وهظؾی مذ ؾ افرصادقشب إػ يةداواهل آظتؼاد .22

 .وتر، بةديؾاق اجلد(، ط: دارا458ٔؼل )م:قفافب بؽر بقأ احلسغبـ  محدأؼل: قففؾب

ؼل قفافب بؽر بقأ غبـ احلس محدأل: قفؼ،  فؾبغال ادؾؽموش ثبات ظذاب افؼزإ .23

 .وتر، بلافساث اإلشالم ة(، ط: مؽتب458)م:



َ قيدةَ الع َ شرحَ   657  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 .(665يب افؼاشؿ افدصتل )م:أبـ  حمؿقد يب حمؿدوجؾ، ٕ ظز هلل احلد إثبات� .24

بـ  بـ حمؿد محدأبـ  اهلل ـ ظبديمقؾؼ افد حمؿد بقأ: ةٓبـ ؿدام افعؾق، ةإثبات صػ .25

 ة.ادـقر ةـيافعؾقم واحلؽؿ، ادد ة، ط: مؽتب(628ادؼدد )م: ةؿدام

ؾ قافغـل بـ إشامظ افقجقد، فؾـابؾز: ظبد ةوحد كمـ معـ ضاح ادؼصقديإ .26

 .، خمطقط(1143)م:

ن آافؼر ة(، ط: إدار1394ي )م:اكقفػ افعثامين افتقبـ فط محدأ ن، فظػرآحؽام افؼرأ .27

 .، ـراتققةوافعؾقم اإلشالم

بـ  بـ حمؿد بـ حمؿد دي: حمؿدقـ، فؾزبياء ظؾقم افدق يف ذح إحغادتؼ ةإحتاف افساد .28

ب ظبد .وترافػؽر، ب (، ط: دار1285دي )م: قافرزاق، ادؾؼب بؿرتضی افزَّ
حلؿقد بـ ظبد اهلل بـ محقد  إحتاف اجلامظة بام جاء يف افػتـ وادالحؿ وأذاط افساظة، .29

(، ط: دار افصؿقعل، افرياض.1413افتقجيري )م:
(، 852اإليثار بؿعرؾة رواة أثار، ٓبـ حجر: أمحد بـ ظع بـ حجر افعسؼالين )م: .38

 ط: دار افؽتب افعؾؿقة، بروت.

 .افػؽر، دمشؼ ، ط: دار(1431)م: ؾقخؾ بقأصقؿل  ث افـبقي، فؾدـتقريضؾس احلدأ .31

 ة.ادعرؾ دار (، ط:284س )م:يبـ إدر حمؿد اهلل ظبد بقأمام افشاؾعل: م، فإلإ .32

 .افغزايل، دمشؼ ة، ط: مؽتب(1481)م: ـيظابد نقيب افأ ، دحؿدمرخغط ادقؽافأ .33

وقاء أ(، ط: 748)م: محدأبـ  ـ حمؿديبل: صؿس افده، فإلمام افذةإثبات افشػاظ .34

 .اضيافسؾػ، افر

افغـل ادجددي احلـػل  ظبد خ حمؿدقفؾش، فظؾی شــ ابـ ماج ةإكجاح احلاج .35

 .، ـراتق، باـستانفؿل ـتب خاكي(، ط: ؿد1296)م:

 ريض اهلل ةػقيب حـأوافشاؾعل و ؽاء: ماففافػؼ ةئؿإ ةيف ؾضائؾ افثالث آكتؼاء� .36

 بـ ظبد افز بـ حمؿد اهلل قشػ بـ ظبدي ظؿر بقأافؼرضبل:  افز ؿ، ٓبـ ظبدفظـ

 .، حؾبقةقظات اإلشالمادطب ة(، ط: مؽتب463)م:

ل هافسعدي، و افرمحـ بـ كاس ، فعبدقةتيظـ ادسائؾ افؽق يةافسعد ةجقبإ .37

، قةتيافبحقث وافدراشات افؽق ت، ط: مرـزيمراشالت مع بعض ظؾامء افؽق

 .تيافؽق



َ قيدةَ الع َ شرحَ   658  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
، فؾسخاوي: صؿس يةث افـبقيحادمـ إ فشئؾ )افسخاوي( ظـ امقؾ قةادرو ةجقبإ .38

 .اضي، افرأيةافر (، ط: دار982رمحـ )م:اف بـ ظبد ـ  حمؿديافد

 ة(، ط: ادؽتب493 )م:غبـ احلس بـ حمؿد حمؿد نقاف بقأـ، فؾبزدوي: يصقل افدأ .39

 ة.ره، افؼايةرهزإ

 ةادؾحد فصب ات ورد  ب افسؾػ واخلؾػ يف ادتشاهبهان مذقإحتاف افؽائـات بب .48

(، 1352سبؽل )م:خطاب اف حمؿد ات، دحؿقديمـ ادػس فعتؼدوكي وما ةوادجسؿ

 .خمطقط

ؿ هقبـ إبرا : حمؿدةـ بـ مجاظيافد ؾ، فبدرقؾ افتعطأهؾ يف ؿطع حجج قضاح افدفيإ .41

 ة.رهافسالم، افؼا (، ط: دار733احلؿقي افشاؾعل )م: اهلل بـ شعد

مؾتؼی  افدمشؼل، ط: دار ةاخلرش ادي حمؿداهل خ ظبدق، فؾشفبذات ٓ فبعؾؿ معـا هللا .42

.بحرإ
، ط: (493)م: افبزدوي بـ حمؿد بـ احلسغ افـسػل  ين حمؿدأصقل افديـ، ٕيب .43

 ادؽتبة إزهرية، افؼاهرة.

 اهلل ـ ظبديمقؾؼ افد حمؿد بقأ: ةكصار، ٓبـ ؿداممـ إ ةيف كسب افصحاب آشتبصار .44

 .وترافػؽر، ب (، ط: دار628ادؼدد )م: ةبـ ؿدام بـ حمؿد محدأبـ 

ب افبكي قبـ حب بـ حمؿد احلسـ ظع بـ حمؿد بقأ، فؾاموردي: قةحؽام افسؾطاكٕا .45

 ة.رهث افؼاياحلد (، ط: دار458افبغدادي )م:

، ةترمجان افسـ ة، ط: إدارم1987)م: فرل طخ وظؼائد، إلحسان إهليتار قةؾقاإلشامظ .46

 .قر، باـستانهٓ

 اهلل بـ ظبد كاس ظرض وكؼد، فؾدـتقر يةاإلثـل ظؼ قةاإلمام ةعقب افشهأصقل مذ .47

 دار اخلؾػاء افراصديـ، اإلشؽـدرية.افؼػاري، ط: بـ ظع 

 ة(، ط: مؽتب686 )م:غبـ احلس بـ ظؿر ـ حمؿديافد س، فؾرازي: ؾخريشاس افتؼدأ .48

 ة.ره، افؼايةرهزات إقافؽؾ

 دقشع بقأـ يافد ضاوي: كاسقضاوي( فؾبقافبرؾ )تػسيولافت هارأؾ ويافتـز كقارأ .49

 .اء افساث افعريبق(، ط: إح685ضاوي )م:قازي افبربـ حمؿد افش بـ ظؿر اهلل ظبد

ابـ  (، ط: دار1483مصطػی )م: محدأـ يش: حمل افدي، فؾدروفاكقن وبآإظراب افؼر .58



َ قيدةَ الع َ شرحَ   659  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 .وتر، برـث

 ظع افؼاري: ظع بـ شؾطان حمؿد = ادقوقظات افؽزی، دال ةادرؾقظ هارإ .51

 .وتر(، ط: ادؽتب اإلشالمل، ب1814روي )م:اهل

 ب: افدـتقريقيت، تعرقصـ محدأ خ مـظقرق، فؾشقةاكيظؾی افؼاد  افرديف قةبهقل افذصإ .52

 ة.ادؽرم ة، مؽيةاإلمداد ة، ط: ادؽتبت اهلليظـا أمحد دقشع

قب أيبـ  يب بؽرأبـ  : حمؿديةؿ اجلقزقطان، ٓبـ ؿقافش ديػان مـ مصافافؾ ةإؽاث .53

 ة.رهافساث، افؼا دار ة(،  ط: مؽتب751)م:

 ة(، ط: مؽتب256افبخاري )م: اهلل ظبد بقأؾ قبـ إشامظ حمؿد دب ادػرد، فؾبخاري:إ .54

.اضيادعارف، افر
إحؽام اإلحؽام ذح ظؿدة إحؽام، ٓبـ دؿقؼ افعقد: حمؿد بـ ظع بـ وهب بـ  .55

 (، ط: مطبعة افسـة ادحؿدية.782مطقع )م:

بـ  بـ حمؿد اهلل قشػ بـ ظبديافز:  صحاب، ٓبـ ظبدإ ةعاب يف معرؾقآشت .56

  .وترؾ، بقاجل (، ط: دار463افـؿري افؼرضبل )م: دافزظب

(، 852افعسؼالين )م: بـ ظع بـ حجر محدأ، ٓبـ حجر: ةافصحاب زققيف مت ةاإلصاب .57

  .وتر، بقةافؽتب افعؾؿ ط: دار

(، ط: 279افَبالُذري )م: بـ داود بـ جابر قكحيبـ  محدأذاف، فؾبالذري: كساب إأ .58

 .وترافػؽر، ب دار

ان، قافب دار ة(، ط: مؽتب676بـ ذف بـ مري افـقوي )م: قكحيار، فؾـقوي: ذـإ .59

 .دمشؼ

(، ط: 585افغزايل )م: حامد بقأ بـ حمؿد بـ حمؿد ـ، فؾغزايل: حمؿدياء ظؾقم افدقإح .68

 .اضياج، افرفادـ دار

 ،(911ـ )م:يجالل افد يب بؽرأافرمحـ بـ  قضل: ظبدقن، فؾسآاإلتؼان يف ظؾقم افؼر .61

 .دفؾ دؾؽط: جمؿع ا

افػضؾ افسبتل  بقأاض، قاض بـ مقشی بـ ظقمسؾؿ، فع إـامل ادعؾؿ بػقائد .62

   .افقؾاء، مك (، ط: دار544)م:

(، ط: جمؾس 562افسؿعاين ادروزي )م:  ؿ بـ حمؿديافؽر كساب، فؾسؿعاين: ظبدإ .63



َ قيدةَ الع َ شرحَ   668  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 .ـ، اهلـدباد، دـآ درق، حقةادعارف افعثامك ةدائر

بـ مسؾؿ  ةشؾؿ ادـذر بقأافعقتبل، فؾصحاري:  خيكساب افعرب = تارأكساب= إ .64

 .افـاذ: جامع افساث ،(511ؿ افصحاري افعقتبل اإلبايض )م:هقبـ إبرا

رواء احلؼ ؾشقخ ، فقةحقمطاظـ ادس ظذ يةافز قفإظالم افػئام بؿحاشـ اإلشالم وتـب .65

 .راتق(، ط: زمزم ببؾؼز، ـتعاػ اهلل ف)حػظ ايافعؾقم زـر ث ومػتل داريخ احلدقص

ع: خإ .66 ـْ ِر ع افدمشؼل )م: بـ حمؿد ـ بـ حمؿقديافد رظالم، فؾز  ـْ ِر (، ط: 1396افز 

 .وتر، بيغافعؾؿ فؾؿال دار

 ة(، ط: ادؽتب458ؼل )م:قفافب بؽر بقأ غبـ احلس محدأؼل: قفشامء وافصػات، فؾبإ .67

 ة.ره، افؼايةرهزإ

(، 344بـ إشحاق )م: بـ حمؿد محدأظع  بقأـ يصقل افشار، فؾشار: كظام افدأ .68

 .وتر، بقةافؽتب افعؾؿ دارط: 

(، 682ـل )م:يافؼزو بـ حمؿقد بـ حمؿد ايـل: زـريافعباد، فؾؼزو خبارأو افبالد ثارآ .69

 .وترصادر، ب ط: دار

(، ط: 769افشبع افدمشؼل )م: اهلل بـ ظبد حؽام اجلان، دحؿدأـام ادرجان يف آ .78

 .، ـراتقرـثرخ ةمؽتب

وادتاع،  ةمقال واحلػدحقال وإوشؾؿ مـ إ قفظؾ فؾـبل صؾی اهلل شامع بامإ إمتاع .71

 (، ط: دار845زي )م:يـ ادؼريافؼادر، تؼل افد بـ ظع بـ ظبد محدأزي: يفؾؿؼر

 .وتر، بقةافؽتب افعؾؿ

(، ط: 852افعسؼالين )م: بـ ظع بـ حجر محدأبـاء افعؿر، ٓبـ حجر: لب إكباء افغؿر .72

 .وتر، بقةافعؾؿافؽتب  دار

ب: يؼل، تعرياء احلؼ افصدقو ـ افذـري، فؾدـتقريٓشتعراض ادػصؾ فؾدا .73

 .ؼل، باـستانيخمتار، ط: افقؿػ افصد ب اهللقحب حمؿد افدـتقر

(، ط: 1388ـدي )م:اكقي اهلرؾ افرمحـ افؽقبـ خؾ رمحت اهلل احلؼ، دحؿد ارفإط .74

 .، ؿطرقةافعاد ةشسماد

(، ط: 798ؿ بـ مقشی بـ حمؿد افؾخؿل افغركاضل )م:هقاظتصام، فؾشاضبل: إبرآ .75

 .وتر، بقةافؽتب افعؾؿ دار



َ قيدةَ الع َ شرحَ   661  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 .وتر، بيةافعك ةادؽتب ظع افصابقين، ط: ؿ، دحؿدقن  افعظآاين يف  افؼرقاإلبداع افب .76

 ة.ادـقر ةـين، اددق، ط: دارافةظقام ـ، حمؿديدب آختالف يف مسائؾ افعؾؿ وافدأ .77

باين قافش بـ حمؿد يب افؽرم حمؿدأ: ظع بـ رث، ٓبـ إةافصحاب ةيف معرؾ ةافغاب شدأ .78

 .وتر، بقةافؽتب افعؾؿ (، ط: دار638اجلزري )م:

بـ ظع  ؿ بـ ظامرهقل مـ اؾساءات افساموي افضال، إلبرافؾصحب وأ آكتصار .79

 ة.ادـقر ةـيافعؾقم واحلؽؿ، ادد ةع، ط: مؽتبقافرح

بـ شامل افعؿراين  ريب اخلأی بـ قحقذار، فإ يةافؼدر ةظؾی ادعتزف يف افرد آكتصار .88

 .اضيوقاء افسؾػ، افرأاخلؾػ، ط:  زيافعز بـ ظبد ؼ: شعقدق(، حتؼ558ؿـل )م:قاف

چ اي، ط: ياكقهقدؾافمحد أ دقرص كػتفؾشقخ اد ،يح افبخارقصح ػإ يافؼار رصادإ .81

 تق، باـستان.ـرا ـی،بؿـ دقؿ شعيا

ـتب  ل،  ط: ؿديؿ(1176)م: فؾشاه ويل اهلل افدهؾقي اخلؾػاء، ةاخلػاء ظـ خالؾ ةزافإ .82

 تق، باـستان.، ـرافخاك

ـاؤ، ق، فؽبافػرؿان بؽد ، ط:ـعاميناف مـظقر فؾشقخ ،(ةاإليراكق فثقرة)ا اكؼالب يراينإ .83

 اهلـد.

ادؽتبة افصػدرية،  ط: (،1438)م: خان صػدر هؾراز فؾشقخ، ةقعافش رصادإ� .84

 ـقجراكقافة، باـستان.

 ط: م (،1438)م: خان صػدر هؾراز فؾشقخ ،إزافة افريب ظـ ظؼقدة ظؾؿ افغقب� .85

  ادؽتبة افصػدرية، ـقجراكقافة، باـستان.

مؽتبة دار افعؾقم، (،  ط: 1362)م: فؾشقخ حمؿد أذف ظع افتفاكقي افػتاوی، مدادإ .86

 ـراتق، باـستان.

 .مؾتان ،قةذؾأفقػات لت ةرداإ،  ط: يبجـقراف روا محدأ سقدي، فؾشقخ افافبار كقارأ� .87

، (1418)م: يباكدواف محدأصديؼ فؾشقخ ادؼرئ  قم ذح شؾؿ افعؾقم،فافػ شعادإ .88

 ادؽتبة افرمحاكقة، باكدة، أترابراديش، اهلـد.ط: 

 .صارقحمؿدفؾشقخ ، )اإلشالم ومذاهب افعامل( اعمل بہِذما السم اورا .89

 حمؿد اهلل ظبد بقفؾشقخ أ، افعامل()أديان ومذاهب أؿقام  بہاداین وذما ےكاوقام اعمل  .98



َ قيدةَ الع َ شرحَ   662  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ـقجراكقافة، باـستان.، هدرهبؾقؽقشـز، شقبمسؾؿ  صعقب،  ط:

91.  
ِ
ِ ر ض وعدتدہ ٓااتفب

 
ـرم  حمؿدفؾشقخ ،  افرؾض وافبدظة( رد  يف )صؿس اهلداية  ا ت رد

 .، پاـستانجفؾؿؽقال، ج ية،رصقد ةدبر،  ط: مؽتب افديـ

 ب

بـ  محدأافعباس  بقأـ ي: تؼل افدقةؿقؿ، ٓبـ تفس بدظقشليف ت قةؿفس اجلقان تؾبقب .92

 .دفؾ ؽ(، ط: جمؿع ادؾ728ؿ  احلراين افدمشؼل )م:قاحلؾ ظبد

 .ويت، دمشؼربـ مرزوق، ط: افب يب حامد، ٕغادخافػ  مـ ظؼائديغصعرإ ةبراء� .93

 يب بؽرأافرمحـ بـ  ـ ظبديقضل: جالل افدق، فؾسةخرحقال أأيف  ةافساؾر فبدورا .94

 .وتر، بقةافؽتب افعؾؿ (، ط: دار911)م:

افؽتب  (، ط: دار855)م: محدأبـ  ـ حمؿقديافد ـل: بدرق، فؾعيةدايف ذح اهل يةافبـا .95

.وتر، بقةافعؾؿ
(، 488افبصائر وافذخائر، ٕيب حقان افتقحقدي: ظع بـ حمؿد بـ افعباس )م:كحق .96

 ط: دار صادر، بروت.

قشػ يقشػ بـ ظع بـ يبـ  كدفز: حمؿدان إقيب ح، ٕرط يف افتػسقادح افبحر .97

 .وتر، بقةافؽتب افعؾؿ (، ط: دار745ان )م:قبـ ح

(، 774افػداء افدمشؼل )م: ، أبقربـ ـث ؾ بـ ظؿرق: إشامظر، ٓبـ ـثيةافوافـ يةافبدا .98

 .وتر، بةادعرؾ ط: دار

 ة.دؽرما ة، مؽيةاإلمداد ةافتقكسقي، ط: ادؽتب افستار ، فعبدةعقافش ظؼائد بطالن� .99

ؿ بـ حمؿد، هقـ بـ إبرايـ افديؿ: زقافدؿائؼ، ٓبـ كج افرائؼ ذح ــز افبحر .188

 .، باـستانف، ـقئتيةاداجد ة(، ط: ادؽتب978ؿ ادكي )م:قادعروف بابـ كج

دي بـ فبـ اد بـ حمؿد محدأ: ةبقد، ٓبـ ظجقن ادجآافؼر ريف تػس ديادد افبحر .181

 .وتر، بقةافؽتب افعؾؿ (، ط: دار1224 )م:ـل افػادقافعباس احلس بقأ، ةبقظج

 .وترالل، ب(، ط: داراهل255)م: بـ بحر ظثامن ظؿرو بقأ، فؾجاحظ: قغان وافتبقافب .182

 (، ط: دار751قب )م:أيبـ  يب بؽرأبـ  :  حمؿديةؿ اجلقزقبدائع افػقائد، ٓبـ ؿ .183

 .وترافػؽر، ب



َ قيدةَ الع َ شرحَ   663  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
بـ  ، ٓبـ ادؾؼـ: ظؿررافؼح افؽبيف  ةافقاؿع ثارث وأيحادإ جييف ختر رادـ افبدر .184

 ․اضي، افرةجراهل (، ط: دار884ادكي، هاج افديـ، ابـ ادؾؼـ )م: محدأظع بـ 

ـ افزرـق يافد ادر، بدربـ هب اهلل بـ ظبد ن، فؾزرـق: حمؿدآان يف ظؾقم افؼرهافز .185

 ة.ره(، ط: دار افساث، افؼا794)م:

(، ط: 1346اركػقري )م:فافس محدأؾ قخ خؾقيب داود، فؾشأيف حؾ شــ  قدفبذل ادج .186

.وتر، بقةاإلشالم افبشائر دار
(، حتؼقؼ: حمؿد افسقد 585بحر افؽالم، فؾـسػل: أبق ادعغ مقؿقن بـ حمؿد )م: .187

افزشقجل، ط: دار افػتح فؾدراشات وافتقزيع، ظامن.
فؾشقخ حمؿد مقشك افروحاين افبازي افزـات ادؽقة يف افصؾقات افـبقية،  .188

 (، ط: إدارة افتصـقػ وإدب، ٓهقر، باـستان.1419:)م

افؼضاظل افشاؾعل  ةخ شالمق، فؾشةبعض افبدع افشائع يف رد ة افساضعهغافزا .189

 .، مكةافسعاد ة(، ط: مطبع1376)م:

 بـ حمؿد ، دحؿديةمحدأ ةريف ش يةكبق ةعيوذ يةحمؿد ةؼييف ذح ضر يةحمؿقد ةؼيبر .118

.وتر، بقةافؽتب افعؾؿ (، ط: دار1156احلـػل )م:اخلادمل  دقشع بقأبـ مصطػی، 
(، ط: مؽتبة افثؼاؾة افديـقة، 355افبدء وافتاريخ، فؾؿطفر بـ ضاهر ادؼدد )م: كحق .111

 بقر شعقد، افؼاهرة.

 .قره، ٓمؽتبة احلسـ (، ط:1362)م:فؾشقخ أذف ظع افتفاكقي بقان افؼرآن، � .112

بخش  إهلل لػتادـاذ: اف،   يؾقهكدؽااف احلسـ راصد ،  كقريةباؿقات ؾتاوی رصقد .113

أترابراديش، اهلـد.ر، ؽ، مظػركأـقدمل
 ت

 .كدفز، خمطقطإ زيافعز بـ ظبد محديف افـار، ٕ افؽاؾر يف خؾقد ارقخإ ةتبك� .114

ون مافش ة(، ط: رئاش585)م: ؿقن بـ حمؿدق مغادع بقأ، فؾـسػل: ةدفإ ةتبك .115

 قة.افسـ يةقرففؾجؿ افديـقة

 ةاحلارضي، ط: مؽتب اجلبار ظبد زيافعز واحلدود، فعبد زقظـ احل ؼ ادعبقداحل يفتـز .116

.ن، دمشؼقاف
تؾخقص ذح افعؼقدة افطحاوية، فؾشقخ حمؿد أكقر افبدخشاين، ط: زمزم ببؾؼز،  .117



َ قيدةَ الع َ شرحَ   664  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 .، باـستانـراتق

ـ افديان هجقري: برقد( فؾبقافتقح ةرهجقري ظؾی جققافب قة)حاص ديادر ةحتػ .118

 ة.رهافسالم، افؼا (، ط: دار1276زاوي )م:قاجل ؿ بـ حمؿدهقإبرا

 .وترافـقر، ب ، ط: دارةؾقد دقخ شعق، فؾشقةب ذح افسـقشيذهت .119

ة.ره، افؼايةادك ة ظؾی وقء ادعايل، ط: مؽتبغفبعض ادحؼؼ قةظايل، حاصإ ةحتػ� .128
 .تؽؿؾة ؾتح ادؾفؿ، فؾشقخ ادػتل حمؿد تؼل افعثامين، ط: مؽتبة دار افعؾقم، ـراتق .121

 حمؿد اهلل ظبد بقأـ ين، فؾؼرضبل: صؿس افدآحؽام افؼرافؼرضبل = اجلامع ٕ رتػس .122

 .وتراء افساث افعريب، بق(، ط: إح761كصاري اخلزرجل )م:إ محدأبـ 

افقضـ،  (، ط: دار489اجلبار افسؿعاين )م: بـ ظبد بـ حمؿد افسؿعاين، دـصقر رتػس .123

  .اضيافر

بـ  بـ حمؿد حمؿد ادـصقر بقأدي: ي، فؾامترةؾ افسـهأالت يولدي = تياداتر رتػس .124

 .وتر، بقةافؽتب افعؾؿ (، ط: دار333)م: حمؿقد

وف بـ تاج ؤافر بعبد ـ اددظقيـ افديػ، فؾؿـاوي: زيامت افتعارفػ ظؾی مقافتقؿ .125

 ة.ره(، ط: ظامل افؽتب، افؼا1831ـ احلدادي )م:يـ افعابدي بـ ظع بـ زغافعارؾ

(، ط: 1394ؾقي )م:هس افؽاكديإدر ح، دحؿدقادصاب ةمشؽا ذح ظقؼ افصبقافتعؾ .126

 ․قره، ٓقةافعثامك  ةادؽتب

افؼاشؿ ظع  بقأصعري، ٓبـ ظساـر: إيب احلسـ أ كسب إػ امقـذب ادػسي ؾ قغتب .127

 .، مكيةرهزإ ة(، ط: ادؽتب571افدمشؼل )م: ابـ ظساـر اهلل ةبهبـ احلسـ بـ 

افبغقي  بـ حمؿد  بـ مسعقدغن، حلسآافؼر رؾ يف تػسيتـزافبغقي = معامل اف رتػس .128

 .، مؾتانقةذؾأػات قفلت ة(، ط: إدار518)م: ةافشاؾعل ادعروف بـ حمل افسـ

بـ احلسـ  بـ ظؿر ب، فؾرازي: حمؿدقح افغق= مػاترافؽب ر افرازي = افتػسرتػس .129

 .وترافػؽر، ب (، ط: دار686افرازي )م:

بـ  بـ حمؿد محدأن، فؾثعؾبل: آافؼر ران ظـ تػسقوافبافثعؾبل = افؽشػ  رتػس .138

 .وتراء افساث افعريب، بقإح (، ط: دار427إشحاق افثعؾبل )م: بقأؿ، هقإبرا

حل، قؿ افشهقبـ إبرا ؾ، فعع بـ حمؿديؾ يف معاين افتـزيولاخلازن = فباب افت رتػس .131

 .وتر، بقةافؽتب افعؾؿ (، ط: دار741ـ، ادعروف باخلازن )م:يظالء افد



َ قيدةَ الع َ شرحَ   665  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
افػداء  بقأ، ربـ ـث ؾ بـ ظؿرقؿ، إلشامظقن افعظآافؼر ر= تػس رابـ ـث رتػس .132

 .ابـ  اجلقزي، افدمام (، ط: دار774افدمشؼل )م:

(، ط: مطابع 1418متقيل افشعراوي ادكي )م: افشعراوي = اخلقاضر، دحؿد رتػس .133

 ة.رهقم، افؼاقاف خبارأ

بـ ؿاشؿ  دقشع ـ بـ حمؿديمجال افد حؿدؾ، ديولافؼاشؿل = حماشـ افت رػست .134

 .وتر، بقةافؽتب افعؾؿ (، ط: دار1332افؼاشؿل )م:

 مـصقر بقأبـ حمؿقد،  بـ حمؿد ، دحؿدةؾ افسـأهالت لويدي = تياداتر رتػس .135

 .وتر، بقةافؽتب افعؾؿ (، ط: دار333دي )م:ياداتر

 (، ط: دار46۳دادي )م:ب افَبغقاخلط بؽر بقأبـ ظع،  محدأب: قخ بغداد، فؾخطيتار .136

 .وتر، بقةافؽتب افعؾؿ

، ٓبـ خؾدون: ...خ افعرب وافزبرييف تار واخلز أقان ادبتديخ ابـ خؾدون = ديتار .137

 (، ط: دار888ع )م:قابـ خؾدون احلرضمل اإلصب بـ حمؿد افرمحـ بـ حمؿد ظبد

 .افػؽر، بروت

(، ط: دار 347افصديف )م:افرمحـ بـ أمحد بـ يقكس  أبق شعقد ظبد :قكسيخ ابـ يتار .138

 افؽتب افعؾؿقة، بروت.

 (، ط: دار571)م: اهلل هبةدمشؼ، ٓبـ ظساـر: ظع بـ احلسـ بـ  ةـيخ مديتار .139

 .وترافػؽر، ب

(، ط: 748بل )م:هـ افذيبـ ظثامن صؿس افد محدأبـ  بل: حمؿدهخ اإلشالم، فؾذيتار .148

 .وترافؽتاب افعريب، ب دار

 رإم ظبد ةؾقؾض ة، فؾدـتقرةجرافثاين وافثافث اهل فؼرن اغب يةديافز ةخ افػرؿيتار .141

 .داب، افـجػ إذفأ ةافشامل، ط: مطبع

 ية.ع، شقريوافتقز فؾـؼ احلقار ؼل، ط: داريصد افـاس ، دحؿديةديزقخ افيتار� .142

افرمحـ بـ  بـ ظبد محدأافعراؿل:  ةيب زرظؾ، ٕقادراش ةروا ؾ يف ذـرقافتحص ةحتػ .143

 .اضيافرصد، افر ة(، ط: مؽتب826)م:  افؽرديغاحلس

بـ صافح افعجع افؽقيف  اهلل بـ  ظبد محدأاحلسـ  بقأخ افثؼات، فؾعجع: يتار .144

 .افباز (، ط: دار261)م:



َ قيدةَ الع َ شرحَ   666  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
محد، أبـ  ػ، دحؿديافؼ وافؼز ةػيافؼ ةـياحلرام وادد وادسجد ةادؼؾ ؽةخ ميتار .145

 .وتر، بقةافؽتب افعؾؿ دار(، ط: 856اء ادؽل احلـػل )م:قافبؼاء ابـ افض بقأ

بـ يزيد  ريبـ جر حمؿدأبق جعػر ،  فؾطزي: كمؿ وادؾقخ إيخ افطزي = تاريتار .146

 .وتر، بقةافؽتب افعؾؿ (، ط: دار318افطزي )م:

عؼقب( بـ جعػر، افؽاتب افعباد، ييب أبـ إشحاق ) محدعؼقيب، ٕقخ افيتار .147

 .وترب صادر، (، ط: دار292عؼقيب )م:بعدقادعروف باف

 (، ط: دار911ـ )م:يجالل افد يب بؽرأافرمحـ بـ  ضل: ظبدققخ اخلؾػاء، فؾسيتار .148

 .وتر، بةادعرؾ

(، ط: 256افبخاري )م: اهلل ظبد بقأؾ، قبـ إشامظ ، فؾبخاري: حمؿدرخ افؽبيافتار .149

.باد، افدــآ درق، حقةادعارف افعثامك ةدائر
(، 1394حمؿد أمحد مصطػك أمحد )م:تاريخ ادذاهب اإلشالمقة، دحؿد أبق زهرة:  .158

 دار افػؽر افعريب. ط:

ؾقي هافد ويل اهلل هؿ، ادعروف بافشاقافرح بـ ظبد محد، ٕقةامت اإلهلفقافتػ .151

.ـدؾ، اهلق(، ط: ادجؾس افعؾؿل، داهب1176)م:
تبققض افصحقػة بؿـاؿب اإلمام أيب حـقػة، فؾسققضل: ظبد افرمحـ بـ أيب بؽر جالل  .152

ط: إدارة افؼرآن وافعؾقم اإلشالمقة، ـراتق. (،911افديـ )م:
(، حتؼقؼ: 751هتذيب افســ، ٓبـ ؿقؿ اجلقزية: حمؿد بـ أيب بؽر بـ أيقب )م: .153

 ․افدـتقر إشامظقؾ بـ ؽازي مرحبا، ط: مؽتبة ادعارف، افرياض

احلجاج مجال  بقأافرمحـ،  قشػ بـ ظبديشامء افرجال، فؾؿزي: أب افؽامل يف يذهت .154

 .وتر، بةافرشاف ةشسم(، ط: م742)م: ـ ادزييافد

 (، ط: دار852افعسؼالين )م: بـ ظع بـ حجر محدأب، ٓبـ حجر: يذفب افتيذهت .155

 .وتر، بقةافؽتب افعؾؿ

ؼ: ق(، حتؼ852افعسؼالين )م: بـ ظع بـ حجر محدأب، ٓبـ حجر: يذفب افتيتؼر .156

  ة.ادـقر ةـين، اددقاف ، ط: دارةظقام حمؿد

 ةشسموط، ط: ممركب إقمعروف، وصع ظقاد ب، فبشاريذفب افتيتؼر ريحتر .157

 .وتر، بةافرشاف



َ قيدةَ الع َ شرحَ   667  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ةافعام يةادك قئة(، ط: اهل1354افؼؾؿقين )م: بـ ظع روا دقرص ادـار، دحؿد رتػس .158

 .فؾؽتاب

يب حاتؿ أس افرازي، ابـ يبـ إدر افرمحـ بـ حمؿد يب حاتؿ: فعبدأابـ  رتػس .159

 ة.ادؽرم ؽةمصطػی افباز، م (، ط: كزار327)م:

 هبـ معظؿ صا هصا كقرأ ي: حمؿدرح، فؾؽشؿقيف كزول ادس تقاتر ح باميافتك .168

 .افسالم، مك ، ط: دارةؽد بقأافػتاح  خ ظبدقؼ: افشق(، حتؼ1353)م:

 اهلل ظبد بقأ يب بؽرأبـ  محدأبـ  ، فؾؼرضبل: حمؿدةخرأ مقرأو كحقال ادقتلب ةافتذـر .161

  ة.رهفؾساث، افؼاان يافر (، ط: دار671افؼرضبل )م:

افرزاق، ادؾؼب  بـ ظبد بـ حمؿد بـ حمؿد افؼامقس، دحؿد رهتاج افعروس مـ جقا .162

ب   ة.ره، افؼايةدامـ افعؾامء، ط: داراهل ةؼ جمؿقظق(، بتحؼ1285دي )م:قبؿرتضی افزَّ

ؿ احلراين افدمشؼل قاحلؾ بـ ظبد محدأافعباس  بقأـ ي: تؼل افدقةؿق، ٓبـ تيةافتدمر .163

 .اضيؽان، افرقافعب ةط: مؽتب(، 728)م:

(، 1225ري، )م:فافؼايض افػاين ؾتل افعثامين ادظ ثـاء اهلل ري، دحؿدفادظ رافتػس .164

  ف.، ـقئتيةدقرص ةط: مؽتب

 بقأافؼقي،  ؿ بـ ظبدقافعظ ػ، فؾؿـذري: ظبديث افؼيب مـ احلدهقب وافسقافسؽ .165

 .وتر، بقةافؽتب افعؾؿ (، ط: دار656ـ ادـذري )م:يذـل افد حمؿد

(، 986ـدي افَػتَّـل )م:ؼل اهليبـ ظع افصد رهضا ادقوقظات، فؾػتـل: حمؿد ةتذـر .166

 .، مكيةرادـ ةافطباظ ةط: إدار
افتؿفقد دا يف ادقضل مـ ادعاين وإشاكقد، ٓبـ ظبد افز: يقشػ بـ ظبد اهلل بـ حمؿد  .167

 ؿاف، ادغرب.(، ط: وزارة ظؿقم إو463بـ ظبد افز افـؿري افؼرضبل )م:

(، 587ادؼدد )م: محدأبـ ظع بـ  رهبـ ضا ادقوقظات، فؾؿؼدد، حمؿد ةتذـر .168

.، ـراتقفـتب خاك حمؿد رط: م
افتحػة افعراؿقة يف إظامل افؼؾبقة، ٓبـ تقؿقة: أمحد بـ ظبد احلؾقؿ بـ تقؿقة، تؼل  .169

.(، ط: ادطبعة افسؾػقة، افؼاهرة728افديـ أبق افعباس احلراين )م:
تعجقؾ ادـػعة بزوائد رجال إئؿة إربعة، ٓبـ حجر: أمحد بـ ظع بـ حجر  .178

 (، ط: دار افبشائر، بروت.852افعسؼالين )م:



َ قيدةَ الع َ شرحَ   668  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
(، ط: 743:ؾعل )ميـ افزيافد افدؿائؼ، فعثامن بـ ظع، ؾخر زـ احلؼائؼ ذح ــقغتب .171

 .، مؾتانيةاإلمداد ةادؽتب

بـ احلسـ   بـ حمؿدغارَبْؽري: حسيس، فؾد  قكػس افـػأحقال أس يف قخ اخلؿيتار .172

 .وترصادر، ب (،  ط: دار966)م:

قبـد، يادعارف، د ؾ ضؼقش، ط: دارفقش حمؿد ز(، فؾدـتقرقخ اإلشالمل )افقجيافتار .173

 .ـداهل

قشػ بـ يبـ  اهلل ؾعل: ظبديافؽشاف، فؾز ريف تػس ةافقاؿع ثارث وأيحادج إيختر .174

 .اضي، افرةؿيابـ خز ، ط: دار(762ؾعل )م:يـ افزيحمؿد، مجال افد

(، ط: 816ػ اجلرجاين )م:يبـ ظع افؼ ػات، فؾجرجاين: ظع بـ حمؿديافتعر .175

 .، مكيةراخل ةادطبع

 ة(، ط: مؽتب793افتػتازاين )م: اهلل بـ ظبد بـ ظؿر ح، دسعقدقح ظؾی افتقويافتؾق .176

 .ح، مكقصب

 (، ط: دار816 )م:بـ ظع ػ اجلرجاين: ظع بـ حمؿديافؼ دقػات، فؾسيافتعر .177

 .وترافؽتاب افعريب، ب

 بـ ظاصقر رهضا بـ حمؿد بـ حمؿد رهضا ر، ٓبـ ظاصقر: حمؿديوافتـق ريافتحر .178

            .، تقكسقةافتقكس (، ط: افدار1393)م:

يب أ بـ غاحلس اهلل يب ظبدأبـ  اهلل يب افبؼاء افعؽزي: ظبدن، ٕآان يف إظراب افؼرقافتب .179

 .ط: افبايب حؾبل، مك (،616افبؼاء )م:

(، 1489ش )م:يافدو محدأبـ  بـ حمؿد اهلل فباين، فعبدإ فوعػ ما يةافؼارئ فتؼق قفتـب .188

 .ؿق، افؼصةديط: بر

 (، ط: دار262ي افبكي )م:رافـؿ ةطيبـ ر ةدقبـ ظب دي: زة، ٓبـ صبةـيخ ادديتار .181

 .وتر، بقةافؽتب افعؾؿ

 (، ط: دار852افعسؼالين )م: ظع بـ حجربـ  محدأ،  ٓبـ حجر:  رص احلبقافتؾخ .182

 .وتر، بقةافؽتب افعؾؿ

بـ حمؿد، ادعروف بابـ  بـ حمؿد امم، دحؿدافؽامل بـ اهل ريظؾی حتر روافتحب ريافتؼر .183

.وتر، بقةافؽتب افعؾؿ (، ط: دار879حاج، ابـ ادقؿت احلـػل )م: رمأ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   669  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
(، ط: 1482فؽاكدهؾقي )م:افتؼرير افرؾقع دشؽاة ادصابقح، فؾشقخ حمؿد زـريا ا .184

 فاركػقر، اهلـد.شمؽتبة افشقخ افتذـارية، 

 بـ حمؿد ، دحؿديؿافؽتاب افؽر ايمزا ؿ إػقافعؼؾ افسؾ = إرصاد يب افسعقدأ رتػس .185

 .وتراء افساث افعريب، بقإح (، ط: دار982افعامدي )م: افسعقد بقأبـ مصطػی، 

ـ يسابقري: كظام افدقفؾـ ؿان،ن ورؽائب افػرآؽرائب افؼر = سابقريقافـ رتػس .186

 .وتر، بقةافؽتب افعؾؿ (، ط: دار858افؼؿل )م: احلسـ بـ حمؿد

 بقأؿ، هقبـ إبرا ؾ، فعع بـ حمؿديزـؾ يف معاين افتـيولاخلازن = فباب افت رتػس .187

 .وترافػؽر، ب (، ط: دار741احلسـ، ادعروف باخلازن )م:

 دهزا ، فؾؽقثري: حمؿديبـاذمـ إ ةػقيب حـأ ةترمج يف فشاؿ ب ظؾی ماقب اخلطقكلت .188

 .، مكيةرهزإ ة(، ط: ادؽتب1371بـ احلسـ افؽقثري )م:

افعبدي  ةی بـ مـدقحيبـ  بـ إشحاق بـ حمؿد حمؿد اهلل ظبد بقأ: ةد، ٓبـ مـدقافتقح .189

 رة.ادـق يـةافعؾقم واحلؽؿ، ادد ةمؽتب (، ط:395)م:

سابقري قافسؾؿل افـ بؽر بقأ، ةؿيبـ إشحاق بـ خز : حمؿدةؿيد، ٓبـ خزقافتقح .198

 .اضيافرصد، افر ة(، ط: مؽتب311)م:

بـ  ، ٓبـ ظراق: ظع بـ حمؿدةادقوقظ ةعقافشـ خبارظـ إ ةادرؾقظ يعةافؼ يفزـتـ .191

 .وتر، بقةافؽتب افعؾؿ (، ط: دار963ظع، ابـ ظراق افؽـاين )م:

جالل  يب بؽرأـ بـ افرمح قضل: ظبدقب افـقاوي، فؾسيب افراوي يف ذح تؼريتدر .192

 .، ـراتقفـتب خاك حمؿد رط: م  ،(911ـ )م:يافد

 .اضيافؽقثر، افر ةحمزون، ط: مؽتبأ حمؿد ، فؾدـتقرةيف افػتـ ةؼ مقاؿػ افصحابقحتؼ� .193

ـ يبـ ظثامن صؿس افد محدأبـ  بل: حمؿدهاحلػاظ = ضبؼات احلػاظ، فؾذ ةتذـر .194

 .وترافعريب، ب افػؽر (، ط: دار748بل )م:هافذ

 يؾقهدافافرحقؿ  بـ ظبدويل اهلل  محدأبـ  افعزيز ظبد فؾشاه ،يزيزظ رػست .195

 تق، باـستان.ـرا(، ط: ايچ ايؿ شعقدـؿپـی ، 1239)م:

شفاركػقر، افعؾقم،  ةصاظإ مؽتبة: ، طلهتإهلل ادروظاصؼ  فؾشقخافرصقد،  ةتذـر .196

 اهلـد.

(، ط: 1297:)مي قـاكقتاف ؿاشؿ حمؿدفؾشقخ ظباس،  ابـ ـ إكؽارأثرم حتذيرافـاس .197



َ قيدةَ الع َ شرحَ   678  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ة، باـستان.قجراكقافـ، قةحػقظ ةمؽتب

، شالماإل،  ط: جمؾس كؼيات يؾقهاكدافؽ زـريا حمؿدفؾشقخ شت، جتاريخ مشائخ  .198

 ـراتق، باـستان.

 .قرهٓ ،قةدكاد ةؽتباد، ط: (1385)م: هتلرادظامل  بدر فؾشقخ، ةافسـ ترمجان� .199

خان  هؾراز فؾشقخ زخ وافؼبقر،افز حقال ادقتی يفأحتؼقؼ  يف تسؽغ افصدور .288

 ة، باـستان.قجراكقافـ، يةصػدراف ةؽتباد(،  ط: 1438صػدر)م:

ػظ ختؿ ادجؾس افعادل فتح ،  ط: يقاكقهؾدافيقشػ  حمؿد فؾشقخ، ةؼادياكقاف ةحتػ .281

 .اـستانب ،ةـبقاف

 ث

بـ ظع احلؿقي، تؼل  بؽر بقأاحلؿقي:  ةوراق يف ادحارضات، ٓبـ حجثؿرات إ .282

مـ  «ادستطرف يف ـؾ ؾـ مستظرف»امش (، ط: مطبقع هب837)م: ةـ ابـ حجيافد

 .، مكقةافعرب يةقرفاجلؿ ةمؽتب

 ة(، ط: دائر354ؿل )م:قحاتؿ افتؿ بقأ محدأبـ حبان بـ  افثؼات، ٓبـ حبان: حمؿد .283

  .، اهلـدباد، افدــآ درق، حقةادعارف افعثامك

 ج

 قة.اإلشالم افبشائر ــعان، ط: دار أمحد ديل ذح بدء إمايل، فؾؼايض حمؿجامع افم .284

ؿل افرازي قس افتؿيبـ إدر افرمحـ بـ حمؿد يب حاتؿ: ظبدأؾ، ٓبـ ياجلرح وافتعد .285

 .، اهلـدباد، افدــآ درق، حقةادعارف افعثامك ةدائر (، ط:327)م:

 جعػر بقأ ريبـ جر افطزي، فؾطزي: حمؿد رن = تػسآؾ افؼريولان يف تقجامع افب .286

 ة.رهجر، افؼاه (، ط: دار318)م: افطزي

أبق افزـات  ـخر افدي حمؿقدـعامن بـ ح، فقادس ظبد ففػؼ ح داقاجلقاب افػص .287

 ة.ان افعريب، جدقافب (، ط: دار1317:فقد )مأ

، تؼل قةؿقؿ بـ تقاحلؾ بـ ظبد محدأ: قةؿقح، ٓبـ تقـ ادسيل دح دـ بدَّ قاجلقاب افصح .288

 .اضي، افرةافعاصؿ (، ط: دار728م:افعباس احلراين ) بقأـ يافد

جالل  يب بؽرأافرمحـ بـ  قضل: ظبدقر، فؾسيافـذ رث افبشيمـ حد راجلامع افصغ .289



َ قيدةَ الع َ شرحَ   671  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 .وتر، بقةافؽتب افعؾؿ ط: دار ،(911ـ )م:يافد

ؾ بـ قخؾ دقشع بقأـ يؾ، فؾعالئل: صالح افدقحؽام ادراشأؾ يف قجامع افتحص .218

 .وتر، ب، ط: ظامل افؽتاب(761ؽؾدي افدمشؼل )م:قـ

 افز بـ ظبد بـ حمؿد اهلل قشػ بـ ظبديافز:  ، ٓبـ ظبدفان افعؾؿ وؾضؾقجامع ب .211

  .وترؾ، بقاجل (، ط: دار463افـؿري افؼرضبل )م:

افـبل بـ  افعؾامء يف اصطالحات افعؾقم وافػـقن، فعبد جامع افعؾقم، ادؾؼب بدشتقر .212

 .وتر، بقةافعؾؿ افؽتب (، ط: دار1183كؽري )م: بعد محدافرشقل إ ظبد

 ة(، ط: مؽتب751قب )م:أيبـ  يب بؽرأبـ  : حمؿديةؿ اجلقزقام، ٓبـ ؿفؾجالء إ .213

 .اضيد، افرمياد

بـ  يب بؽرأبـ  : حمؿديةؿ اجلقزقل ظـ افدواء افشايف، ٓبـ ؿلاجلقاب افؽايف دـ ش .214

 .وتر، بقةافؽتب افعؾؿ (، ط: دار751قب )م:أي

بـ  ـ حمؿديصؿس افد اهلل يب ظبد، ٕيةافؼبقر ؼائديف إبطال ظ قةظؾامء احلـػ قدفج .215

 .اضيعل، افرقافصؿ (، ط: دار1428ؾغاين )م:ذف إأ

كدفز بـ حزم إ دقبـ شع محدأظع بـ  حمؿد بقأكساب افعرب، ٓبـ حزم: أ ةرفمج .216

 .وتر، بقةافؽتب افعؾؿ (، ط: دار456ري )م:هافؼرضبل افظا

روي اهل ظع افؼاري: ظع بـ شؾطان حمؿد مجع افقشائؾ يف ذح افشامئؾ، دال .217

 .، مؾتانقةذؾأػات قفلت ة(، ط: إدار1814)م:

 فقد: كعامن بـ حمؿقدـ أيافد ريب افزـات خـ، ٕيمحدإ ة يف حماـؿغـقجالء افع .218

 .اددين، مك ة، ط: مطبع(1317)م: اهلل بـ ظبد

 بقأق، يافؼر اهلل بـ كك دبـ حمؿ افؼادر ، فعبدقةيف ضبؼات احلـػ ةقَّ ادض رهاجلقا .219

 .، باـستان، ـراتقفـتب خاك حمؿد ر(، ط: م775ـ احلـػل )م:يحمل افد حمؿد

 .ادعارف، ـراچی ةدارإ ،  ط:عثاميناف لتؼ حمؿد فؾشقخ، (ك)افعامل ادرئ هددی ِن اہج� .228

ادؽتبة ان،  ط: خ ؽالم اهللافشقخ ترتقب:    ،حسغ ظع فؾشقخ افؼرآن،هر جقا .221

دي، باـستان.ـب، راوف يةصقدافر




َ قيدةَ الع َ شرحَ   672  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ح

اخلػاجل  بـ ظؿر بـ حمؿد محدأـ ياب افدفضاوي، فشقافب رتػس اب ظذفافش قةحاص .222

 .وتر، بقةافؽتب افعؾؿ (، ط: دار1869)م:

 ،(911ـ )م:يجالل افد يب بؽرأافرمحـ بـ  قضل: ظبدق، فؾسادالئؽ خبارأيف  احلبائؽ .223

 .وتر، بقةافؽتب افعؾؿ ط: دار

 محدأبـ  بـ حمؿد د، دحؿدقافتقح ةرهذح جق ديحتاف ادرإظؾی  رمإ قةحاص .224

 .وتر، بقةافؽتب افعؾؿ (، ط: دار1232ري )م:هزافسـباوي إ

كصاري إ بـ حمؿد ايی زـرقحي بقأـ يـ افدي، فزةؼقػات افدؿيوافتعر ةػقكإ احلدود .225

 .وترافػؽر، ب (، ط: دار926)م:

قب أيبـ  يب بؽرأبـ  : حمؿديةؿ اجلقزقبـ ؿؾراح، ٓإ بالد رواح إػحادي إ .226

 ة.ادؽرم ؽةظامل افػقائد، م (،  ط: دار751)م:

 (، ط: دار438اين )م:فصػؿ إقكع بقأ، اهلل بـ ظبد محدأؿ: قيب كعاء، ٕقوفإ قةحؾ .227

 .وترافؽتاب افعريب، ب

 .ع اإلبايضقاخلؾ بـ محد محداحلؼ افدامغ، ٕ .228

ط:  ،(911ـ )م:يجالل افد يب بؽرأافرمحـ بـ  بدقضل:  ظقاحلاوي فؾػتاوي، فؾس .229

.، باـستان، ـراتقادؽتبة افػاروؿقة
احلاوي يف شرة اإلمام أيب جعػر افطحاوي، فؾؽقثري: حمؿد زاهد بـ احلسـ  .238

(، ط: ادؽتبة إزهرية، مك.1371افؽقثري )م:
ؽر جالل حسـ ادحارضة يف تاريخ مك وافؼاهرة، فؾسققضل: ظبد افرمحـ بـ أيب ب .231

 (، ط: دار إحقاء افساث افعربقة، مك.911افديـ )م:

 ية.امن، إشؽـدرياإل س، ط: دارقخ، فعثامن اخلؿيمـ افتار ةحؼب .232

ؾقي هافد ويل اهلل هؿ، ادعروف بافشاافرحق بـ ظبد محد، ٕةافبافغهلل ا ةحج .233

  ة.ره، افؼاةثيافؽتب احلد (، ط: دار1176)م:

 محدأ شعقد ،  ط:يـزآبادإ محدأ شعقدفؾشقخ اهلل ظـف،  ـ ريضظثامن ذوافـقري .234

 قدمل، ـراتق، باـستان.ـأ يـزآبادأ

 .، مؾتانقةذؾأفقػات لت ةدارإط:  ،ياكقرؽاف محدأحبقب فؾشقخ افؼرآن،  حؾ� .235



َ قيدةَ الع َ شرحَ   673  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 خ

(، 1893افبغدادي )م: بـ ظؿر افؼادر دب وفب فباب فسان افعرب، فعبدإ ةخزاك .236

 .وتر، بقةافؽتب افعؾؿ ط: دار

 بـ ظع بـ ظبد بؽر بقأـ ياحلؿقي: تؼل افد ةرب، ٓبـ حجإ يةدب وؽاإ ةاكخز .237

 .وترالل، باهل ة(، ط: مؽتب837زراري )م:إ اهلل

، يةدقرص ة، ط: مؽتب(542افبخاري )م: دقافرص بـ ظبد رهافػتاوی، فطا ةخالص� .238

.، باـستانفـقئت
عامن، ٓبـ حجر اهلقتؿل: أمحد اخلرات احلسان يف مـاؿب اإلمام إظظؿ أيب حـقػة افـ .239

(، ط: ايج ايؿ شعقد 974بـ حمؿد بـ ظع بـ حجر، صفاب افديـ أبق افعباس )م:

 .، باـستانـؿبـل، ـراتق

 د

 ط: دار، (911ـ )م:يجالل افد يب بؽرأافرمحـ بـ  قضل: ظبدقادـثقر، فؾس افدر .248

 .وترافػؽر، ب

افدائؿ، ادعروف  قشػ بـ ظبديبـ  محدادصقن يف ظؾقم افؽتاب ادؽـقن، ٕ افدر .241

 .افؼؾؿ، دمشؼ (، ط: دار756 احلؾبل )م:غبافسؿ

اليب، ط:  ار، فؾصاليب: ظع حمؿدهنات إقوتداظ ارهزدظقامؾ إ يةمقإ ةافدوف .242 افصَّ

 .وتر، بةادعرؾ دار

 (، ط: دار458ؼل )م:قف افبغبـ احلس محدأ بؽر بقأؼل: قف، فؾبرافدظقات افؽب .243

 .تيؽراس، افؽق

 بقأـ ي، تؼل افدقةؿقؿ بـ تقاحلؾ بـ ظبد محدأ: قةؿقدرء تعارض افعؼؾ وافـؼؾ، ٓبـ ت .244

 ية.بـ شعقد، افسعقد (، ط: جامع  اإلمام حمؿد728افعباس احلراين )م:

 بـ ظبد كاس ا، فؾدـتقرفقاء وافػرق وافبدع ومقؿػ افسؾػ مـهدراشات يف إ .245

 .اضيا، افرقؾقإصب افعؼؾ، ط: دار افؽريؿ

بـ ظع افدمشؼل  ، فؾعامدي: حامد...بـ اخلطاب ادستطاب يف مقاؾؼات ظؿر رافد .246

 .وتر، بقةافؽتب افعؾؿ (، ط: دار1171احلـػل )م:

افؽتب  (، ط: دار458ؼل )م:قفقافب بؽر بقأ غبـ احلس محدأؼل: قف، فؾبةدٓئؾ افـبق .247



َ قيدةَ الع َ شرحَ   674  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 .وتر، بقةافعؾؿ

(، 438اين )م:فصػؿ إقبقكعأ، اهلل بـ ظبد محدأاين:  فصبؿ إقيب كع، ٕةدٓئؾ افـبق .248

 .، اهلـدباد، افدــآ درق، حقةادعارف افعثامك ةط: دائر

 دقؿ شعيج اي(، ط: ا1252ـ افشامل )م:ي بـ ظابدغمأ حمؿد قةمع حاص ادختار افدر .249

 ، باـستان.ـؿبـل، ـراتق

، فؾؽتاب ةرهافؼا ، ط: دارهغمحدي صا ا، فؾدـتقرقفادػسی ظؾ يةمقإ ةافدوف .258

 ة.رهافؼا

بـ  خنو: حمؿد دـال/ مقػ امهحؽام، ادتـ وافؼح ـالإ احلؽام يف ذح ؽرر درر .251

اء افؽتب قإح (، ط: دار1869افؼكباليل )م: قة(، مع حاص885بـ ظع )م: ؾرامقز

 .، مكقةافعرب

م(، 564ع )م:هاجلا ان افبؽري افشاظرقبـ شػ بـ افعبد ةبـ افعبد، فطرؾ ةقان ضرؾيد .252

 .وتر، بقةرافؽتب افعؾؿط: دا

(، ط: 776افتؾؿساين )م: يب بؽرأبـ  قكحيبـ  محدأ: ةيب حجؾأ، ٓبـ ةقان افصبابدي .253

 .وترصادر، ب دار

 .(232)م: افطائلوس أب بـ قيب متام: حب، ٕةقان احلامشدي .254

 محدأب قافط بقأ -قان، متـيان يف ذح افدققان ادتـبل بؼح افعؽزي ادسؿی بافتبيد� .255

 غبـ احلس اهلل ـ ظبديافبؼاء حمب افد بقأ -ذح .(549 ادتـبل )م:غسبـ احل

 .وتر، بةادعرؾ (، ط: دار616افعؽزي )م:

افرمحـ بـ ظع  افػرج ظبد بقأافؽقثري، ٓبـ اجلقزي: قة مع حاص قفافتشب فدؾع صب .256

 .، مكيةرهزإ ة(، ط: ادؽتب597)م:

افعسؼالين  بـ ظع بـ حجر محدأبـ حجر: ، ٓةافثامـ ئةان ادقظأيف  ةافؽامـ فدررا .257

.وترؾ، بقاجل (، ط: دار852)م:
افدرر ادـتثرة يف إحاديث ادشتفرة، فؾسققضل: ظبد افرمحـ بـ أيب بؽر جالل افديـ  .258

 (، ط: دار افػؽر، بروت.911)م:

 .اـستانب تق،افعؾقم ـرا دار ةط: مؽتب   ،عثاميناف لتؼ حمؿدفؾشقخ  ،يترمذ درس� .259

 .سقايتاف محدأ رصقدفؾشقخ ،  لدرس كظام دؾاع .268



َ قيدةَ الع َ شرحَ   675  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 قتیاـستان ـؿبط:  حسـ رياض،  ، شقد)ادذاهب افعظقؿة فؾعامل( بہمیظع ذما ےك داین� .261

 .ميدريس ؾارـؾچرل ؾرؽـاك

 ذ

(، ط: 795بـ رجب احلـبع )م: محدأافرمحـ بـ  ـ ظبديـ افدي، فزةؾ ضبؼات احلـابؾيذ .262

 .اضيؽان، افرقافعب ةمؽتب

 افعراؿل غؿ بـ احلسقافرح ـ ظبديـ افديافػضؾ ز بقأظتدال، فؾعراؿل: زان آقؾ ميذ .263

 .وتر، بقة(، ط: دارافؽتب افعؾؿ886)م:

 (، ط: دار626ـل )م:ققكقاف ـ مقشی بـ حمؿدييب افػتح ؿطب افدافزمان، ٕ آةؾ مريذ .264

 ة.ره، افؼالافؽتاب اإلشالم

ناين قوف بابـ افؼر، ادعرهبـ ضا افػضؾ حمؿد بقأاحلػاظ، فؾؿؼدد:  ةرذخ .265

 .اضيافسؾػ، افر (، ط: دار587)م:

 ةبـ ؿدام بـ حمؿد محدأبـ  اهلل ـ ظبديمقؾؼ افد حمؿد بقأ: ةؾ، ٓبـ ؿداميولذم افت .266

 .تي، افؽققةافسؾػ (، ط: دار628ادؼدد )م:

 حمؿدافشقخ بـ  ادجقد ظبدفؾشقخ ،  )ادذهب افذـري واإلشالم( االسم  اوربہذم یذرک .267

 ـراتق، باـستان، ترشت لصديؼ ط: شحاق ،إ

 ر

اء قإح (، ط: دار1278:فقد )مـ أياب افدفص اهلل بـ ظبد روح ادعاين، دحؿقد .268

 .وترافساث افعريب، ب

افشامل  ـيظابد زيافعز بـ ظبد  بـ ظؿرغمأ ـ افشامل: حمؿديادحتار، ٓبـ ظابد رد .269

 .، باـستانـل، ـراتقبـؿ دقؿ شعيا يج(، ط: ا1252:)م

 ـيظابد زيافعز بـ ظبد  بـ ظؿرغمأ ـ افشامل: حمؿديـ، ٓبـ ظابديائؾ ابـ ظابدرش .278

  .ل، باـستاندمقؾ اـفق(، ط: ش1252:افشامل )م

افؽتب  (، ط: دار751قب )م:أيبـ  يب بؽرأبـ  : حمؿديةؿ اجلقزقافروح، ٓبـ ؿ .271

 .وتر، بقةافعؾؿ

 دار (، ط:465ي )م:رافؼش ؽادؾ قازن بـ ظبدهؿ بـ يافؽر ، فعبديةرافؼش ةافرشاف .272



َ قيدةَ الع َ شرحَ   676  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ة.رهادعارف، افؼا

ـ يل افدقحم ايزـر بقأی بـ ذف، قحي، فؾـقوي: قغادػت ة ظؿدغافطافب ةروو .273

 .وتر(، ط: ادؽتب اإلشالمل، ب676افـقوي )م:

 .اضيادسؾؿ، افر كاؾع، ط: دار حمؿدؾشقخ ؿ(، فقب: فؼامن حؽيؿ )تعرفـقب رمحاء� .274

 كاس ع ادسؿی باحلؼ افدامغ، فعع بـ حمؿدقب اخلؾؿ افبافغ ظؾی ـتايافؼق افرد .275

 ية.افـبق ةـيثر، اددآاد ل، ط: دارقفافػؼ

 بقأؿ، قاحلؾ ظبد احلل بـ حمؿد ظبد ؾ، دحؿديؾ يف اجلرح وافتعدقافرؾع وافتؽؿ .276

(، 1417)م: ةؽد بقأافػتاح  ؼ: ظبدق(، حتؼ1384كصاري افؾؽـقي )م:احلسـات إ

.افسالم، مك ط: دار
ع احلاجب ظـ خمتك ابـ احلاجب، فؾسبؽل: ظبد افقهاب بـ تؼل افديـ، تاج رؾ .277

 (، ط: ظامل افؽتب، بروت.771افديـ افسبؽل )م:

الل، اهل (، ط: دار1427صػل افرمحـ ادبارـػقري )م:ؾشقخ ؼ ادختقم، فقرحاف� .278

 .وترب

بـ  محدأـ ياب افدف، فشوتعاػ كتبار ظـ اهلل فةبؾ يف كػل اجلفاإلمام ابـ ج ةرشاف .279

افتاشع مـ ضبؼات  يف ادجؾد ةل مـشقرهبؾ افشاؾعل، وفؾ ابـ جقی بـ إشامظقحي

 .فإلمام افسؽبل قةافشاؾع

 .وترافـػائس، ب صؼر، ط: دارامن إقشؾ ظؿر فرشؾ وافرشآت، فؾدـتقرا� .288

، تؼل قةؿقؿ بـ تقاحلؾ بـ ظبد محدأ: قةؿقوافـار، ٓبـ ت ةظؾی مـ ؿال بػـاء اجلـ افرد   .281

 .اضي، افرةبؾـس (، ط: دار728افعباس احلراين )م: بقأـ يافد

 (، ط: دار581)م: اهلل افرمحـ بـ ظبد افؼاشؿ ظبد بقأع: فقكػ، فؾسافروض إ .282

 .وتراء افساث، بقإح

ـ يبـ حمؿد، حمب افد اهلل بـ ظبد محدأ،  فؾطزي: ةدـاؿب افعؼ ةاض افـرضيافر .283

 .وتر، بقةؿافؽتب افعؾ (، ط: دار694افطزي )م:

: ةشػار، ٓبـ بطقضوظجائب إ مصاريف ؽرائب إ افـظار ة= حتػ ةابـ بطقض ةرحؾ .284

اء افعؾقم، قإح (، ط: دار779افطـجل )م: بـ حمؿد اهلل بـ ظبد حمؿد اهلل ظبد بقأ

 .وترب



َ قيدةَ الع َ شرحَ   677  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
افشاؾعل  محدأبـ  بـ حمؿد اهلل بـ ظبد ـ افدمشؼل = حمؿديافد افقاؾر، ٓبـ كاس افرد .285

 .وترط: ادؽتب اإلشالمل، ب (،892)م:

ؿ  احلراين قاحلؾ بـ ظبد محدأافعباس  بقأـ ي: تؼل افدقةؿق، ٓبـ تغس احلسأر .286

 .عقاجلؿ دقافس ؼ: افدـتقرق(، حتؼ728افدمشؼل )م:

(، 1182ؾ )م:قبـ إشامظ  بػـاء افـار، فؾصـعاين: حمؿدغإلبطال افؼائؾ شتاررؾع إ .287

 .وترط: ادؽتب اإلشالمل، ب

 لػتاد :ترتقب(، 1417)م:هل قؽـافؽحسـ  ؿقدحم لػتافشقخ اد ؾاداتإقعقت، ص رد .288

 تف، اهلـد.، مريةحؿقداد ةؽتباد(،  ط: 1439ؾاروق )م: ؿدحم

 ز

افػرج ابـ  بقأافرمحـ بـ ظع بـ حمؿد،  ، ٓبـ اجلقزي: ظبدريف ظؾؿ افتػس رادس زاد .289

 .وتر(، ط: ادؽتب اإلشالمی، ب597اجلقزي )م:

(، ط: 748بل )م:هـ افذيبـ ظثامن صؿس افد محدأبـ  بل: حمؿدهافعؾؿ، فؾذ زؽؾ .298

 .تي، افؽققةاإلشالم ةافصحق ةمؽتب

 بـ حمؿد قد: احلسـ بـ مسعقدقيب ظع افمثال واحلؽؿ، ٕـؿ يف إإ رهز .291

 .، ادغربةدياجلد ة(، ط: افؼـ1182)م:

قب أيبـ  يب بؽرأبـ  د: حمؿيةؿ اجلقزقافعباد، ٓبـ ؿ ردي خهيف  ادعاد زاد .292

.وتر، بةافرشاف ةشسم(، ط: م751)م:
 س

ـ، يل افدقحم ؼ: حمؿدق( حتؼ275صعث افسجستاين )م:امن بـ إقسؾفيب داود، أشــ  .293

 .وتر، بيةافعك ةادؽتب ط:

ؼ: ق(، حتؼ279سی افسمذي )م:ظق بقأ ةسی بـ شقرقبـ ظ شــ افسمذي، دحؿد .294

 .وتراإلشالمل، بافغرب  معروف، ط: دار ظقاد بشار

ب افـسائل قبـ صع محدشـ افـسائل = ادجتبی مـ افســ= افســ افصغری، ٕ .295

 .وترافغرب اإلشالمل، ب ، ط: دارةبقؽدأافػتاح  ؿ ظبدقوترؿ ية(، بعـا383)م:

 ادمؾ ؼ حمؿدق(، بتحؼ273)م: اهلل ظبد بقأـل، يافؼزو ديزيبـ  ، دحؿدفشــ ابـ ماج .296

 قة.ء افؽتب افعرباإحق افباؿل، ط: دار ظبد



َ قيدةَ الع َ شرحَ   678  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ادـعؿ صؾبل،  ؼ حسـ ظبدق( بتحؼ383ب افـسائل )م:قبـ صع محدأافســ افؽزی،  .297

 .وتر، بةافرشاف ةشسمط: م

ؿل ي(، ط: ؿد255افرمحـ افدارمل افسؿرؿـدي )م: بـ ظبد اهلل شــ افدارمل، فعبد .298

 .، باـستان، ـراتقفـتب خاك

، ةادعرؾ (، ط: دار385رؿطـل )م:احلسـ افدا بقأمحد، أشــ افدارؿطـل، فعع بـ  .299

 .وترب

، ةافسـ (، ط: كؼ458ؼل )م قفافب بؽر بقأ غبـ احلس محدأؼل: قفافســ افؽزی، فؾب .388

 .، باـستانمؾتان

افػؽر،  (، ط: دار458ل )م:قفؼافب بؽر بقأ غبـ احلس محدأل:  قفؼ، فؾبرفســ افصغا .381

 .وترب

(، 227ظثامن اخلراشاين )م: بقأ، ةبـ صعب بـ مـصقر دقبـ مـصقر، فسع دقشــ شع .382

 .ـد، اهلقةافسؾػ ط: افدار

 ؾ بـ صالح بـ حمؿدقبـ إشامظ شبؾ افسالم ذح بؾقغ ادرام، فؾصـعاين: حمؿد .383

 ة.رهث، افؼاياحلد (، ط: دار1182)م: رماحلسـل، ادعروف بإ

قشػ افصاحلل افشامل يبـ  افعباد، دحؿد رخ ةريف ش دی وافرصادشبؾ اهل .384

 .وتر، بقةافؽتب افعؾؿ (، ط: دار942)م:

ـان يف افذب ظـ معاو .385 دان قبـ و ، فسعدفظـ ان ريض اهللقيب شػأبـ  يةشؾ افس 

 .، ط: دار افعاصؿة، افرياضعلقافسب

(، 748بل )م:هـ افذيبـ ظثامن صؿس افد دأمحبـ  بل: حمؿدهظالم افـبالء، فؾذأ رش .386

 ․وتر، بةافرشاف ةشسمط: م

باين قافش بـ خمؾد كبـ افضحا بـ ظؿرو محدأيب ظاصؿ: أ بـ يب بؽر، ٕةافسـ .387

  .وتر(، ط: ادؽتب اإلشالمل، ب287)م:

اخلالل افبغدادي  ديزيارون بـ هبـ  بـ حمؿد محدأ بؽر بقأ، فؾخالل: ةافسـ .388

 .اضي، افريةافرا (، ط: دار311)م:

(، ط: 151:ادطؾبل اددين )م ساريبـ إشحاق بـ  ، ٓبـ إشحاق: حمؿديةافـبق ةرافس .389

 .وترافػؽر، ب دار



َ قيدةَ الع َ شرحَ   679  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
(، ط: ۳۱۳ي )م:رقب احلؿأيشام بـ هبـ  ؽادؾ شام: ظبده، ٓبـ يةافـبق ةرافس .318

 .وترؾ، بقاجل دار

 ؽادؾ  بـ ظبدغبـ حس ؽادؾ وائؾ وافتقايل، فعبدكباء إأشؿط افـجقم افعقايل يف  .311

 .وتر، بقةافؽتب افعؾؿ دارط: (، 1111افعصامل ادؽل )م:

اصؿل ؿ بـ مصطػی اهلهقبـ إبرا محدمثال، ٕاحلالل يف احلؽؿ وإ افسحر .312

 .وتر، بقةافؽتب افعؾؿ (، ط: دار1362)م:

ـ يـل: صؿس افدقؿ، فؾؼبقاحلؽ بعض ـالم ربـا ةظؾی معرؾ ةيف اإلظاك رافناج ادـ .313

 .(، ط: بقٓق، مك977ب افشاؾعل )م:اخلطق محدأبـ  حمؿد

ـ ظع بـ ياحلسـ تؼل افد بقأ: رؾ، فؾسبؽل افؽبقزؾ ظؾی ابـ ؾ يف افردقػ افصؼقافس .314

 دهزا خ حمؿدقؿ، فؾشقابـ افؼ قةظؾی كقك افرد ةتؽؿؾ ف( ومع756افؽايف )م: ظبد

 .ران، مكهافز  ةافؽقثري، ط: مؽتب

افعؾقم  دار ة(،  ط: مؽتب1394)م:  عثاميناف محدأ طػرفؾشقخ حالج،   مـصقر ةشر .315

 تق، باـستان.ـرا

 ية،ػدرة افصؽتباد،  ط: (1429)م: خان صػدر هؾراز فؾشقخ مقتی، شامع� .316

 ة، باـستان.قجراكقافـ

 ش

(، 1241ادافؽل افصاوي )م: بـ حمؿد محدد، ٕقافتقح ةرهذح افصاوي ظؾی جق .317

 .وتر، برابـ ـث ط: دار

افعع  ؼ ظبدق( بتحؼ458ؼل )م:قفافب بؽر بقأ غبـ احلس محدأؼل: قفامن، فؾبيصعب اإل .318

 .اضيافرصد، افر ةد، ط: مؽتبقؿاحل ظبد

افطحاوي  جعػر بقأ، ةبـ شالم بـ حمؿد محدأثار، فؾطحاوي: ذح معاين أ .319

 .وتر(، ط: ظامل افؽتب، ب321)م:

جالل  يب بؽرأافرمحـ بـ  قضل: ظبدقوافؼبقر، فؾس كبؼح حال ادقت ذح افصدور .328

 .اضي، افرميداد ط: دار ،(911ـ )م:يافد

قشػ يافباؿل بـ  بـ ظبد ، فؾزرؿاين: حمؿدقةب افؾدكهقااد ذح افزرؿاين ظذ .321

 .وتر، بةادعرؾ (، ط: دار1122افزرؿاين ادافؽل )م:



َ قيدةَ الع َ شرحَ   688  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
(، 855ـل )م:قـ افعيافد بـ مقشی بدر محدأبـ  ـل: حمؿقدقيب داود، فؾعأذح شــ  .322

 .اضيافرصد، افر ةط: مؽتب

ی ب978ؿ )م:قٓبـ كج وافـظائر هصباذح احلؿقي ظؾی إ .323 قن قظ ؽؿز ـ( ادسؿَّ

ن آافؼر ة، ط: إدار(1898احلؿقي ادكي )م: بـ حمؿد محدأافبصائر، فؾحؿقي: 

 .، باـستان، ـراتققةوافعؾقم اإلشالم

(، ط: 672)م: اهلل بـ ظبد حمؿد اهلل ظبد بقأافطائل:  ؽ، ٓبـ مافقةافشاؾ قةذح افؽاؾ .324

 ة.ادؽرم ةم  افؼری، مؽأ ةجامع

بـ احلسـ  ـ حمؿدياجب، فؾريض اإلشسابازي: كجؿ  افدابـ احل قةذح صاؾ .325

 .وتر، بقةافؽتب افعؾؿ دارط: (، 686)م:

ـ يـؿؾ افدأ، فؾبابريت: = ذح ظؼقدة أهؾ افسـة واجلامظة يةافطحاو ةدقذح افعؼ .326

 .ون اإلشالمل، ؿطرموؿاف وافشإ ة(، ط: وزار786افرومل )م: بـ حمؿد حمؿد

ی بـ قحقح مسؾؿ بـ احلجاج، فقاج ذح صحفذح افـقوي ظؾی مسؾؿ= ادـ .327

 ة.رهافؽتاب افعريب، افؼا (، ط: دار676ـ افـقوي )م:يل افدقحم ايزـر بقأذف، 

قر، ه، ٓةترمجان افسـ ة(، ط: إدار1487)م: فرل طت، إلحسان إهلقؾ افبأهو ةعقافش .328

 .باـستان

افسبتل افػضؾ  بقأاض، قاض بـ مقشی بـ ظقػ حؼقق ادصطػی، فعيبتعر افشػا .329

 .وترافػؽر، ب (، ط: دار544)م:

 (، ط: دار793افتػتازاين )م: اهلل بـ ظبد بـ ظؿر ، دسعقدقةافـسػ ذح افعؼائد .338

 .ويت، دمشؼرافب

افتػتازاين  اهلل بـ ظبد بـ ظؿر افؽالم، دسعقد = ذح مؼاصد ذح ادؼاصد .331

.وتر(، ط: ظامل افؽتب، ب793)م:
تقؿقة: أمحد بـ ظبد احلؾقؿ بـ تقؿقة، تؼل افديـ أبق ذح افعؼقدة إصػفاكقة، ٓبـ  .332

 (، ط: ادؽتبة افعكية، بروت.728افعباس احلراين )م:

خرضي إ رافصغ افرمحـ بـ حمؿد ظبد ديز بقأخرضي: ذح افسؾؿ يف ادـطؼ، فأل .333

 قة.افعرب قةقمقافؼ (، ط: دار983)م:

ـدي إشحاق افغزكقي اهلبـ  ـ ظؿري، فؾغزكقي: هاج افديةافطحاو ةدقذح افعؼ .334



َ قيدةَ الع َ شرحَ   681  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 .افؽرز، مك ة(، ط: دار738)م:

(، ط: زمزم ببؾؼز، 1298داين )م:قؿل ادقافغـل افغـ ، فعبديةافطحاو ةدقذح افعؼ .335

 .، باـستانـراتق

(، ط: دار 733ذح افعؼقدة افطحاوية، فشجاع افديـ هبة اهلل افسـستاين احلـػل )م: .336

 افـقرادبغ، ظامن. 

(، ط: 629اوية، فؾؼايض إشامظقؾ بـ إبراهقؿ بـ ظع افشقباين )م:ذح افعؼقدة افطح .337

 دار افؽتب افعؾؿقة، بروت.

 ذح افعؼقدة افطحاوية، فعبد افرمحـ بـ كاس افزاك، ط: دار افتدمرية، افرياض. .338

افدمشؼل  يب افعزأابـ  يب افعز: ظع بـ ظع بـ حمؿدأبـ ٓ، يةافطحاو ةدقذح افعؼ .339

.وتر، بةافرشاف ةشسم(، ط: م792)م:
ـقة بؼح افعؼقدة افطحاوية، فؾشقخ ظبد اهلل اهلرري احلبق  .348 إطفار افعؼقدة افس 

 (، ط: مؽتبة رووة افؼرآن، بشاور، باـستان.1429م:)

افدرة افبفقة يف حؾ أفػاظ افعؼقدة افطحاوية، فؾشقخ ظبد اهلل اهلرري احلبق  .341

 ذـة دار ادشاريع، بروت.(، ط: 1429م:)

افؽبر ظذ افعؼقدة افطحاوية، فؾدـتقر شعقد ظبد افؾطقػ ؾقدة، ط: افؼح  .342

 إصؾغ، افؼاهرة.

بـ  : حمؿديةؿ اجلقزقؾ، ٓبـ ؿقوافتعؾ ةواحلؽؿ ؾ يف مسائؾ افؼضاء وافؼدرقصػاء افعؾ .343

 ة.رهافساث، افؼا (، ط: دار751قب )م:أيبـ  يب بؽرأ

 بقأـ ي، تؼل افدقةؿقبـ ت ؿقاحلؾ بـ ظبد محدأ: قةؿقزول، ٓبـ تـث افـيذح حد .344

 .وتر(، ط: ادؽتب اإلشالمل، ب728افعباس احلراين )م:

افؽتب  (، ط: دار816)م: ػ ظع بـ حمؿديافؼ دقذح ادقاؿػ، فؾجرجاين: افس .345

 .وتر، بقةافعؾؿ

افرومل  بـ حمؿد ـ افبابريت: حمؿدافديـؿؾ ، ٕةػقيب حـأاإلمام  قةذح وص .346

 .وترافػتح، ب (، ط: دار786)م:

 (، ط: دار1814روي )م:اهل ظع افؼاري: ظع بـ شؾطان حمؿد ذح افشػا، دال .347

 .وتر، بقةافؽتب افعؾؿ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   682  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ابـ  (، ط: دار1421)م: بـ صافح بـ حمؿد : حمؿدغؿق، فؾعثقةافقاشط ةدقذح افعؼ .348

 .اجلقزي، افدمام

 (، ط: دار1395ّراس )م:هؾ حسـ قبـ خؾ راس: حمؿدف، فؾقةافقاشط ةدقذح افعؼ .349

 .اضي، افرةجراهل

 ةشسم(، ط: م1421)م: بـ صافح بـ حمؿد : حمؿدغؿق، فؾعثقةافـقك ةدقذح افؼص .358

 .اضي، افريةر اخلغؿقصافح افعث خ حمؿدقافش

 (، ط: دار1395ّراس )م:هؾ حسـ قبـ خؾ راس: حمؿدف، فؾقةافـقك ةدقذح افؼص .351

 .وتر، بقةافؽتب افعؾؿ

افطزي  بـ احلسـ بـ مـصقر اهلل هبة: ، فالفؽائلةؾ افسـأه صقل اظتؼادأذح  .352

.اضي، افرةبقض (، ط: دار418افرازي افالفؽائل )م:
ذح مذهب أهؾ افسـة ومعرؾة ذائع افديـ وافتؿسؽ بافســ، ٓبـ صاهغ: أبق  .353

 (، ط: ممشسة ؿرضبة، مك.385حػص ظؿر بـ أمحد )م:

قشػ يبـ  اهلل ظبد حمؿد بقأـ يشام: مجال افدهافـدی وبّؾ افصدی، ٓبـ  ذح ؿطر .354

 .، مكيةافتجار ة(، ط: ادؽتب1421)م:

ي  افبغدادي أ بؽر بقأ، اهلل  بـ ظبدغبـ احلس جري: حمؿد، فمةعيافؼ .355 ُجر 

 .اضيافقضـ، افر (، ط: دار368)م:

 بقأ: هغبافســ، ٓبـ صا وافتؿسؽ ـيذائع افد ةومعرؾ ةؾ افسـأهب هذح مذا .356

 .، مكةؿرضب ةشسمم (، ط:385)م: محدأبـ  حػص ظؿر

 محدأاحلل بـ  ؽري احلـبع: ظبدافعَ  ب، ٓبـ افعامدهخبارمـ ذأب يف هصذرات افذ .357

 .وتر، برابـ ـث (، ط: دار1889)م: بـ حمؿد

شام هقشػ بـ يبـ  اهلل ظبد حمؿد بقأـ يشام: مجال افدهب، ٓبـ هافذ ذح صذور .358

 .وتر، بةافرشاف ةشسممط: (، 761)م:

سی افبايب قظ قةاء افؽتب افعربقإح د، ط: دارييب احلدأ، ٓبـ ةج افبالؽذح هن .359

 ة.رهاحلؾبل، افؼا

ـ افسبؽل يافؽايف، تؼل افد كام، فؾسبؽل: ظع بـ ظبدإ رخ ةاريصػاء افسؼام يف ز .368

 .باد، افدــآ درق، حقةادعارف افعثامك ة(، ط: دائر756افشاؾعل )م:



َ قيدةَ الع َ شرحَ   683  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
افعؾقم  دار ة(، ط: مؽتب1377)م: محداددينأحسغ  افسقد فؾشقخ اب افثاؿب،فافش .361

.اـستانب، ؾقصؾ آباد، يؾقض حمؿد
 ص

 ةشسم(، ط: م354ؿل )م:قحاتؿ افتؿ بقأ محدأبـ حبان بـ  ح ابـ حبان، دحؿدقصح .362

 .وتر، بةافرشاف

(، ط: ادؽتب 311سابقري )م:قافـ ةؿيبـ إشحاق بـ خز ، دحؿدةؿيح ابـ خزقصح .363

 .وتراإلشالمل، ب

 ؼ حمؿدق( بتحؼ256افبخاري )م: اهلل ظبد بقأؾ قبـ إشامظ حؿدح افبخاري، دقصح .364

 ة.ضقق افـجا افـاس، ط: دار بـ كاس هرز

افباؿل،  ظبد ادمؾ ؼ حمؿدق( بتحؼ261)م: يرح مسؾؿ، دسؾؿ بـ احلجاج افؼشقصح .365

 .اء افساث افعريبقإح ط: دار

مقي افبغدادي إ دقبـ ظب بـ حمؿد اهلل ظبد بؽر بقأا: قيب افدكأ، ٓبـ ةاجلـ ةصػ .366

 .وتر، بةافرشاف ةشسم(، ط: م281)م:

 .مقن، دمشؼلاد (، ط: دار438اين )م:فصبإ اهلل بـ ظبد محدأؿ قيب كع، ٕةاجلـ ةصػ .367

ؿ، قوابـ افؼ قةؿقابـ ت ئةؿ يف تزقـ افؼيان افدقامن وبيؾ اإلأهصؾح اإلخقان مـ  .368

 .ـد، ممبئل، اهلخبارإ ةكخب ةؾـدي افـؼشبـدي، ط: مطبعأ خ داودقفؾش

 يب بؽرأبـ  : حمؿديةؿ اجلقزق، ٓبـ ؿةوادعطؾ قةؿفظؾی اجل يف افرد ةافصقاظؼ ادرشؾ .369

 .اضي، افرةافعاصؿ (، ط: دار751قب )م:أيبـ 

بـ  محدأتؿل: قاهل ، ٓبـ حجرةؾ افرؾض وافضالل وافزكدؿأهظؾی  ةافصقاظؼ ادحرؿ .378

، ةافرشاف ةشسم(، ط: م974افعباس )م: بقأـ ياب افدفبـ ظع بـ حجر، ص حمؿد

 .وترب

صحقح ذح افعؼقدة افطحاوية، حلسـ بـ ظع افسؼاف احلسقـل، ط: دار اإلمام � .371

 افرواس، بروت.

 ة.افنادي، جد ةافشؾبل، ط: مؽتب افـك بقأ، دصطػی ةذاط افساظأح قصح .372

 ري افػارايبهاجلق كك بقأؾ بـ محاد، ق، إلشامظقةوصحاح افعرب ةافصحاح تاج افؾغ .373

 .وتر، بيغافعؾؿ فؾؿال (، ط: دار393)م:



َ قيدةَ الع َ شرحَ   684  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
(، 744ادي احلـبع )م:اهل بـ ظبد محدأبـ  ظؾی افسبؽل، دحؿد افصارم ادـؽل يف افرد .374

 .وتران، بيافر ةشسمط: م

   ،)افصػات ادتشاهبات وافعؼائد افسؾػقة( ػی ظؼائدشؾ ورا اتصػات متشاهب .375

 تق، باـستان.ـراط: جمؾس كؼيات اشالم،   افقاحد، ظبدفؾدـتقر 

 ض

افػرج ابـ  بقأافرمحـ بـ ظع بـ حمؿد،  ، ٓبـ اجلقزي: ظبدغافضعػاء وادسوـ .376

 .وتر، بقةافؽتب افعؾؿ (، ط: دار597اجلقزي )م:

روي اهل ظع افؼاري: ظع بـ شؾطان حمؿد مايل، دالبدء إ ةوقء ادعايل ظؾی مـظقم .377

 .افػتح، ظامن : دارافسـامين، ط دقاحلؿ ؼ: ظبدق(، حتؼ1814)م:

روي اهل ظع افؼاري: ظع بـ شؾطان حمؿد مايل، دالبدء إ ةوقء ادعايل ظؾی مـظقم .378

.وافـؼ، دمشؼ ةفؾطباظ أاؿر ش، ط: داريؼ: حمؿد ظدكان دروق(، حتؼ1814)م:
 ط

 (، ط: دار238)م: اهلل ظبد بقأع قبـ مـ بـ شعد افطبؼات افؽزی، ٓبـ شعد: حمؿد .379

 .وترصادر، ب

ـ افسبؽل يـ، تاج افدافدياب بـ تؼل هافق افؽزی، فؾسبؽل: ظبد قةضبؼات افشاؾع .388

 ة.رهوافـؼ، افؼا ةفؾطباظ جره(، ط: 771)م:

، ةادعرؾ (، ط: دار526)م: بـ حمؿد احلسـ حمؿد بقأعؾی: ييب أ، ٓبـ ةضبؼات احلـابؾ .381

 .وترب

افػداء افدمشؼل  بقأ، ربـ ـث ؾ بـ ظؿرق: إشامظر، ٓبـ ـثقغضبؼات افشاؾع .382

ة.ره، افؼاقةـيافد ةافثؼاؾ ة(، ط: مؽتب774)م:
(، ط: دار 911ضبؼات احلػاظ، فؾسققضل: ظبد افرمحـ بـ أيب بؽر جالل افديـ )م: .383

افؽتب افعؾؿقة، بروت.
ضبؼات ادػنيـ، ٕمحد بـ حمؿد إدكف وي، ط: مؽبتة افعؾقم واحلؽؿ، افسعقدية. .384
فؾعراؿل: أبق افػضؾ زيـ افديـ ظبد افرحقؿ بـ ضرح افتثريب يف ذح افتؼريب،  .385

(، ط: دار افػؽر، بروت.886احلسغ افعراؿل )م:




َ قيدةَ الع َ شرحَ   685  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ظ

 ظبد احلل بـ حمؿد ظبد ػ اجلرجاين، دحؿديافؼ دقافس ماين بؼح خمتكطَػرإ� .386

 ةؽد بقأافػتاح  ؼ: ظبدق(، حتؼ1384كصاري افؾؽـقي )م:احلسـات إ بقأؿ، قاحلؾ

 .، حؾبقةادطبقظات اإلشالم(، ط: مؽتب 1417)م:

 ع

 بـ مقشی بدر محدأبـ  ـل: حمؿقدقح افبخاري، فؾعقافؼاري يف ذح صح ةظؿد .387

 .ث، مؾتانياحلد (، ط: دار855ـل )م:قـ افعيافد

ِذي ذح شــ افسمذي، مـ إؾادات حمؿد .388  هبـ معظؿ صا هكقرصاأ افعرُف افشَّ

وت، ر، بقةافعؾؿصقـت، ط: دارافؽتب  ؼ: ظؿروق(، حتؼ1353ي )م:رافؽشؿ

 .فبـان

 (، ط: دار276)م: ةبقبـ مسؾؿ بـ ؿت اهلل ظبد حمؿد بقأـقري: يخبار، فؾدقن إقظ .389

 .وتر، بقةافؽتب افعؾؿ

 هبـ معظؿ صا هصا كقرأ ي: حمؿدرافؽشؿ ةاإلشالم، فؾعالم قةاإلشالم مع حت ةدقظؼ .398

 .ـد(، ط: ادجؾس افعؾؿل، اهل1353)م:

، ةافسـ ة، ط: مؽتب(543بـ افعريب ادافؽل )م: ؽريب بافعقاصؿ مـ افؼقاصؿ، ٕ .391

 ة.رهافؼا

(، ط: 369اين )م:فصبإ حمؿد بقأبـ جعػر،  بـ حمؿد اهلل خ: ظبدافشقيب ٕ ةافعظؿ .392

 .اضي، افرةافعاصؿ دار

، ط: (1428)م: بـ باز اهلل بـ ظبد زيافعز ا، فعبدهضادي وما ةحقافصح ةدقافعؼ .393

 ة.رادـق ةـيبادد قةاإلشالم ةاجلامع

افعباس  بقأـ ي، تؼل افدقةؿقؿ بـ تقاحلؾ بـ ظبد محدأ: قةؿق، ٓبـ تقةافقاشط ةدقافعؼ .394

 .اضيوقاء افسؾػ، افرأ(، ط: 728احلراين )م:

(، 852افعسؼالين )م: بـ ظع بـ حجر محدأشباب، ٓبـ حجر: ان إقافعجاب يف ب .395

 .وترابـ اجلقزي، ب ط: دار

بل هـ افذافديبـ ظثامن صؿس  محدأبـ  دبل: حمؿهمـ ؽز،  فؾذ يف خز افعز .396

.وتر، بقةافؽتب افعؾؿ (، ط: دار748)م:



َ قيدةَ الع َ شرحَ   686  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
افعؾق فعع افغػار يف إيضاح صحقح إخبار وشؼقؿفا، فؾذهبل: حمؿد بـ أمحد بـ  .397

 (، ط: مؽتبة أوقاء افسؾػ، افرياض.748ظثامن صؿس افديـ افذهبل )م:

ـ  ي بـ ظابدغمأ : حمؿد، فؾشامليةح افػتاوی احلامدقيف تـؼ يةافدر افعؼقد .398

.وتر، بقةافؽتب افعؾؿ (، ط: دار1252)م:
افعبقدية، ٓبـ تقؿقة: أمحد بـ ظبد احلؾقؿ بـ تقؿقة، تؼل افديـ أبق افعباس احلراين  .399

 (، ط: ادؽتب اإلشالمل، بروت.728)م:

 ة(، ط: ظامد748بل )م:هـ افذيبـ ظثامن صؿس افد محدأبـ  بل: حمؿدهافعرش، فؾذ .488

 ة.ادـقر يـة، اددقةاإلشالم ةافعؾؿل باجلامعافبحث 

 .اضيؽان، افرقافعب ةاء افعؿري، ط: مؽتبقأـرم و ، فؾدـتقرةافراصد ةاخلالؾ ظك� .481

ؿ بـ هقبـ إبرا ر: حمؿدييب افؼاشؿ، ٓبـ افقزأ ةافعقاصؿ وافؼقاصؿ يف افذب ظـ شـ .482

 .وتر، بةافرشاف ةشسم، ط: م(848ظع احلسـل افؼاشؿل )م:

(، 385احلسـ افدارؿطـل )م: بقأمحد، أ، فعع بـ يةث افـبقيحاديف إ ةقاردافعؾؾ اف .483

 .اضي، افرةبقض ط: دار

فؾشقخ ،  (هظكظؾامء )افعالمة ابـ تقؿقة و ءؿ ظكظؾامه كان ـ اور قفابـ تقؿ فظالم .484

شامظقؾ خان، إ ديره، قةاجناف ةؽتبادـاذ: اف، لؿػارواف احلسـ زيد بقأ هشااف

 .اـستانب

افعؾقم،  ةكك ة(،  ط: مدرش1429)م: خان صػدر هؾرازفؾشقح  ـابر،أات ظبار .485

 ة، باـستان.قجراكقافـ

، ةصاظاإل ، ط: دارعثاميناف لتؼ حمؿد فؾشقخ ،)ما هل ادسقحقة؟( اسیعتیئ ایکےہ؟ .486

 تق، باـستان.ـرا

جمؾس  ط: افديـ خان،   وحقد ، مقٓكا)افتحدي مـ افعؾؿ اجلديد( جنلیچ اک ملع دجدی� .487

 تشك، باـستان.شالم، ـراإتؼيعات 

بـ حزم  بـ شعقد محدأظؾی بـ  حمؿد بقأٓبـ حزم: افسالم،  قفؿظؾء كبقاإ ةظصؿ .488

مغ  ط: ،يـدواف اهلل ةدايافشقخ ه: ف،  ترمج(456ري )م:هظااف لؼرضبافكدفز إ

 ، باـستان.بازار، مؾتان



َ قيدةَ الع َ شرحَ   687  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ط:  ،  (1397)م:ي بـقرافيقشػ  حمؿدافشقخ ؾادات إؿ افسالم، قفظؾء بقاة إكظصؿ .489

 اهلـد. ،آـره

 ط: (،1483)م: ؾغاينإصؿس احلؼ افشقخ ؾادات إ، ء ظؾقفؿ افسالمبقاإك ةظصؿ .418

 ، باـستان.شاورؾ ،فتاج ـتب خاك

(، ط: زمزم پبؾؼز، 1394)م يؾقهؽاكدافدريس إ حمؿدفؾشقخ افؽالم،  ظؾؿ� .411

 تق، باـستان.ـرا

تق، مقزان، ـرا (،  ط:1483)م: غاينإؾصؿس احلؼ فؾشقخ قم افؼرآن، ظؾ� .412

 باـستان.

 تق، باـستان.افعؾقم، ـرا دار ةمؽتب ط: ،  عثاميناف لتؼ حمؿدفؾشقخ ظؾقم افؼرآن،  � .413

، ط: يريراحل محدأؽالم افشقخ : فرمجتصافح، اف لُصبحفؾشقخ ظؾقم افؼرآن،  .414

 ، باـستان.ق، ؾقصؾ آباددبـشؿربؽ

ط: جمؾس كؼيات  ،لرامؽبؾ محدأافديـ  رفمظقخ فؾشظؾقم افؼرآن،  ظققن افعرؾان يف .415

 تق، باـستان.اشالم، ـرا

 غ

افػْرج  بقأاجلقزي  افرمحـ بـ ظع بـ حمؿد ث، ٓبـ اجلقزي: ظبديب احلديؽر .416

 .وتر، بقةافؽتب افعؾؿ (، ط: دار597)م:

قشػ يبـ  اهلل بـ ظبد ؽادؾ : ظبدغاث افظؾؿ، إلمام احلرمقمؿ يف افتاث إقؽ .417

 .غإمام احلرم ةل، ط: مؽتبـياجلق

 محدأبـ  ـ حمؿدييب افعقن صؿس افدداب، ٕأ ةفباب يف ذح مـظقمؽذاء إ .418

 .، مكةؿرضب ةشسم(، ط: م1188ـل احلـبع )م:يافسػار

 ـ ظؿرييب حػص هاج  افد، ٕةػقيب حـأؼ بعض مسائؾ اإلمام قيف حتؼ ةػقادـ ةافغر .419

.وتر، بقةافؽتاب افثؼاؾ ةشسمم(، ط: 773ـدي )م:بـ إشحاق افغزكقي اهل
افغـقة فطافبل ضريؼ احلؼ، فؾشقخ ظبد افؼادر بـ أيب صافح اجلقالين احلسـل  .428

(، ط: دار إفباب دمشؼ.561)م:
افغـقة فطافبل ضريؼ احلؼ، فؾشقخ ظبد افؼادر بـ أيب صافح اجلقالين احلسـل  .421

.(، حتؼقؼ: ظصام ؾارس احلرشتاين، ط: دار اجلقؾ، بروت561)م:



َ قيدةَ الع َ شرحَ   688  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
افغـقة فطافبل ضريؼ احلؼ، فؾشقخ ظبد افؼادر بـ أيب صافح اجلقالين احلسـل  .422

(، حتؼقؼ: أبق ظبد افرمحـ صالح بـ حمؿد بـ ظقيضة، ط: دار افؽتب 561)م:

افعؾؿقة، بروت.
 ، ط: (1852)م: يؾقهدافحدث ادشقخ ظبد احلؼ فؾ )بافؾغة افػارد(، ؽـقة افطافبغ .423

ان.، باـستقره، ٓ مطبع امـد 
 ف

ؼل افشاؾعل يبـ ظالن افصد ، دحؿديةافـقاو ذـارظؾی إ قةافػتقحات افرباك .424

 .وتراء افساث افعريب، بقإح (، ط: دار1857)م:

(، ط: ظامل افؽتاب، 463ـ )م:يافرمحـ تؼل افد ؾتاوی ابـ افصالح، فعثامن بـ ظبد .425

 .وترب

 ة(، ط: مؽتب786ـدي )م:ؾقي اهلهخ ظامل بـ افعالء افدق، فؾشقةافػتاوی افتاتارخاك .426

 .ـدقبـد، اهليا، ديزـر

 ـ حسـ بـ مـصقريافد خان: ؾخرق، فؼاويةـدامش اهلهخان ظؾی قؾتاوی ؿاو .427

 .وترصادر، ب (، ط: دار592وزجـدي )م:إ

(، 158افـعامن بـ ثابت )م: ةػقيب حـأظظؿ اإلمام  إ ـز، ادـسقب إػإ فافػؼ .428

قة.افػرؿان، اإلمارات افعرب ةع افبؾخل، ط: مؽتبقيب مطأ يةبروا
(، 158افػؼف إبسط، ادـسقب إػ اإلمام  إظظؿ أيب حـقػة افـعامن بـ ثابت )م: .429

 افػرؿان، اإلمارات. برواية محاد بـ أيب حـقػة، ط: مؽتبة

 ادعاين حامد بقأيب ادعاين، فؾثابت افـؿـؽاين: أثابت  دقافػتح افرمحاين يف ؾتاوی افس .438

 ة.ادـقر ةـيامن، اددياإل دار ة(، ط: مؽتب1393خان )م: مرزا

(، ط: 1225ـدي )م:كصاري اهلـ إيبـ كظام افد افعع حمؿد ؾقاتح افرمحقت، فعبد .431

.وتراء افساث افعريب، بقإح دار
افػقاـف افدواين ظذ رشافة ابـ أيب زيد افؼرواين، فؾـػراوي: أمحد بـ ؽـقؿ بـ شامل بـ  .432

 (، ط: دار افؽتب افعؾؿقة، بروت.1126م:مفـَّا إزهري ادافؽل )

ا، فؾدـتقرؽافب بـ ظع فان مقؿػ اإلشالم مـقاإلشالم وب تـتسب إػ ةؾرق معاس .433

 ة.، جدقةبهافذ يةافعك ةظقاجل، ط: ادؽتب



َ قيدةَ الع َ شرحَ   689  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 اهلل بـ ظبد رهبـ ضا افؼادر = ظبديقـل شػراإ يب مـصقر افػرق، ٕغافػرق ب .434

 .وتر، بةدياجلدؾاق أ (، ط: دار429افبغدادي )م:

افروقان،  ةز، ط: مؽتبياإلدر خ حامدق، فؾشقةاإلمام ةعقب افشهدذ افػاوح� .435

 ة.رهافؼا

 ة.رهافؼا ةبهو ةافػتاح ادغريب، ط: مؽتب ظع ظبد ، فؾدـتقرقةاإلشالم قةافػرق افؽالم .436

(، مطبقع ظؾی 957كصاري افرمع )م:إ ةبـ محز محدأـ ياب افدفؾتاوی افرمع، فش .437

 .افؽزی فقةتاوی افػؼامش ؾه

افعسؼالين  بـ ظع بـ حجر محدأح افبخاري، ٓبـ حجر: قؾتح افباري بؼح صح .438

 .وتر، بةادعرؾ (، ط: دار852)م:

 غوف بـ تاج افعارؾؤافر بعبد اددظق ـ حمؿديـ افدير، فؾؿـاوي: زيض افؼدقؾ .439

 .افؽزی، مك يةافتجار ة(، ط: ادؽتب1831ادـاوي )م:

ـ افبؾخل، يكظام افد ةمـ افعؾامء برئاش ة، جلـيةؽر= افػتاوی افعاد يةدـافػتاوی اهل .448

 .وترافػؽر، ب ط: دار

ابـ  (، ط: دار463ب )م:قبـ ظع اخلط محدأافبغدادي:  يب بؽر، ٕفوادتػؼ قفافػؼ .441

 .وتراجلقزي، ب

ابـ اجلقزي،  دار (، ط:241بـ حـبؾ )م: محدأ اهلل يب ظبد، ٕةؾضائؾ افصحاب .442

 .وترب

ي رافؽشؿ هبـ معظؿ صا هصا كقرأ مايل حمؿدأح افبخاري، قض افباري ظؾی صحقؾ .443

 ة.رهحجازي، افؼا ة(، ط: مطبع1353)م:

 .وترصادر، ب (، ط: دار764افؽتبل )م: محدأبـ  بـ صاـر ات، دحؿدقافقؾ ؾقات� .444

بـ  دقبـ شع محدأظع بـ  حمؿد بقأقاء وافـحؾ، ٓبـ حزم: هافػصؾ يف ادؾؾ وإ .445

 .وترؾ، بقاجل (، ط: دار456ري )م:هكدفز افؼرضبل افظاإ حزم

(، 395الل افعسؽري )م: بعده بقأ اهلل ، فؾعسؽري: احلسـ بـ ظبديةفػروق افؾغقا .446

 ة.رهافعؾؿ، افؼا ط: دار

ع، يوافتقز رشتؿ، ط: إوائؾ فؾـؼ ات، فسعديافبدا مـذ قةب اإلشالمهافػرق وادذا .447

 ية.شقر



َ قيدةَ الع َ شرحَ   698  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ؾؿل يافد يفوربـ ص ردارفبـ ص يفورؾؿل: صيب، فؾداخلطا ثقرلافػردوس بؿ .448

 .وتر، بقةافؽتب افعؾؿ (، ط: دار589)م:

(، ط: 861قاد )م:قافس افقاحد بـ ظبد ـ حمؿديام: ـامل افدمهر، ٓبـ يؾتح افؼد .449

 .وترافػؽر، ب دار

(، ط: 1258افشقـاين )م: بـ ظع بـ حمؿد ، فؾشقـاين: حمؿدةادجؿقظ افػقائد .458

 .وترشالمل، بادؽتب اإل

 بقأـ ي، تؼل افدقةؿقؿ بـ تقاحلؾ بـ ظبد محدأ: قةؿقافؽزی، ٓبـ ت يةافػتاوی احلؿق .451

 .اضيعل، افرقافصؿ (، ط: دار728افعباس احلراين )م:

 .افغرب اإلشالمل (، ط: دار1382احلل افؽتاين )م: ارس، فعبدفرس افػفؾ� .452

بـ ظع  بـ حمؿد محدأافعباس  بقأـ ياب افدفتؿل: صقاهل ، ٓبـ حجرقةثيافػتاوی احلد .453

 .وترافػؽر، ب (، ط: دار974)م: بـ حجر

، قةؿقؿ بـ تقاحلؾ بـ ظبد محدأ: قةؿقطان، ٓبـ تقاء افشقوفأاء افرمحـ وقوفأ غافػرؿان ب .454

 .ان، دمشؼقافب دار ة(، ط: مؽتب728افعباس احلراين )م: بقأـ يتؼل افد

اإلمام  ةفػات، ط: جامعمجمؿقع اد اب يفهافق بـ ظبد خ اإلمام حمؿدقؾتاوی افش .455

 قة.اإلشالم بـ شعقد حمؿد

 ة(، ط: ادؽتب1413ؼ افغامري )م:يبـ افصد اهلل ، فعبدغربعـتاب إ  بـؼدغؾتح ادب .456

هابقة.ظؾی افق فؾرد قةافتخصص
افػفرشت ٓبـ كديؿ: أبق افػرج حمؿد بـ إشحاق بـ حمؿد افقراق افبغدادي ادعتزيل  .457

 ط: دار ادعرؾة، بروت. (،438افشقعل )م:

 دار ةمؽتب (، ط:1369بـ ؾضؾ افرمحـ افعثامين )م: محدأ رصب ةؿ، فؾعالمفؾتح ادؾ .458

 .، باـستانافعؾقم، ـراتق

، قةؼظافعؾقم اف ةدارإط:  ،(1369)م: عثاميناف محدأ رصبفؾشقخ ، يؾضؾ افبار� .459

 تق، باـستان.ـرا

 ،  قةرمحاكاف ةؽتباد (، ط:1323م:)هل قؽـافؽ محدأ رصقدفؾشقخ  ،يةی رصقدؾتاو� .468

 ، باـستان.قرهٓ

ػتی رواء احلؼ صاحب صقخ احلديث ومػتی فؾشقخ اد ؾتاوی دارافعؾقم زـريا، .461



َ قيدةَ الع َ شرحَ   691  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 تق، باـستان.بؾؼز، ـرابط: زمزم جـقب إؾريؼقا، دارافعؾقم زـريا، 

ق
: زيـ افديـ ظبد افرمحـ بـ أمحد بـ رجب احلـبع عافؼقاظد ٓبـ رجب احلـب .462

 (، ط: دار افؽتب افعؾؿقة، بروت.795)م:

افؼقاظد افؽشػقة ادقوحة دعاين افصػات اإلهلقة، فؾشعراين: أبق حمؿد ظبد افقهاب  .463

 ، ط: دار افتؼقى، دمشؼ.(973بـ أمحد بـ ظع  احلـػل )م:

 (، ط: دار386احلارثل )م: قةبـ ظع بـ ظط يب ضافب ادؽل: حمؿدؿقت افؼؾقب، ٕ .464

 .وتر، بقةافؽتب افعؾؿ

، قةاإلشالم افبشائر ــعان، ط: دار محدأ ، دحؿدغاجلالف ر ظؾی تػسغـقافع ةؿر .465

 .وترب

افرمحـ بـ  بـ ظبد ع، فؾسخاوي: حمؿدقب افشػقظؾی احلب ةع يف افصاليافؼقل افبد .466

ان، يافر ةشسم، ط: مةظقام ؼ: حمؿدق(، حتؼ982ـ افسخاوي )م:يحمؿد، صؿس افد

  .وترب

ؼ: ق(، حتؼ1394اكقي )م:فػ افعثامين افتقبـ فط محدأ ث، فظػرييف ظؾقم احلد ؿقاظد .467

 .وتر، بقةاإلشالم افبشائر (، ط: دار1417)م: ةؽد بقأافػتاح  ظبد

، قةافؽتب افعؾؿ ، ط: دار(311اخلالل )م: بـ حمؿد محدأ يب بؽرافؼبقر، ٕ ظـد ةافؼراء .468

 .وترب

 ػ بـ ظع افعكي، ط: دارقفؾسؾػ افؽرام، فس ًباهض مذيافؼقل افتامم بنثبات افتػق .469

 .ردنافػتح إ

افؼالئد يف ذح افعؼائد فإلمام افؼقكقي: حمؿقد بـ أمحد بـ مسعقد بـ ظبد افرمحـ  .478

 ذـة دار ادشاريع، بروت.ط: (، 771افؼقكقي )م:

(، 774افػداء افدمشؼل )م: بقأ، ربـ ـث ؾ بـ ظؿرق: إشامظراء، ٓبـ ـثقكبؿصص إ .471

 ة.رهػ، افؼاقفلافت دار ةط: مطبع

م(، افـاذ: 1999ؾ، ٕيب احلسـ ظع افـدوي )م:قوحتؾ ةدراش قةاكياين وافؼاديافؼاد .472

 .ـدادجؾس افعؾؿل اإلشالمل، فؽـم، اهل

 يةادرـز ةقيت، افباـستاين، ط: اإلدارقجـ أمحد مـظقر ، فألشتاذفومعتؼدات قةاكيافؼاد .473



َ قيدةَ الع َ شرحَ   692  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
  .واإلرصاد، باـستان ةفؾدظق

افبحقث  ةر، افـاذ: شؾسؾهافظا سی ظبدقا، حلسـ ظهراوتطقكشلهت قةاكيافؼاد .474

 .ره، إزقةاإلشالم

ترمجان  ة، افـاذ: إدارم(1987)م: فرل طؾ، إلحسان إهلقدراشات وحتؾ قةاكيافؼاد .475

 .قر، باـستانه، ٓةافسـ

، تؼل قةؿقؿ بـ تقاحلؾ بـ ظبد محدأ: قةؿق، ٓبـ تةؾقيف افتقشؾ وافقش قؾةجؾ ةؿاظد .476

 .افػرؿان، اإلمارات ة(، ط: مؽتب728اس احلراين )م:افعب بقأـ يافد

ج انکٹ رقٓان، اسسنئ اور .477 صػقع فؾشقخ ، وافتؽـقفقجقا(افطبقعل، ظؾؿ و)افؼرآن،  ل و

 .حقدرداكش

 ،ةصاظ(،  ط: داراإل1382)م: ياروهسققافحػظ افرمحـ  فؾشقخافؼرآن،  ؿصص� .478

 تق، باـستان.ـرا

 ك

 (، ط: دار1162افعجؾقين )م: بـ حمؿدؾ قؾ اإلفباس، إلشامظيـشػ اخلَػاء ومز .479

 .وتراء افساث، بقإح

افبؼاء افؽػقي  بقأـل ققب بـ مقشی احلسأييب افبؼاء افؽػقي: ات، ٕقافؽؾ .488

 .وتر، بةافرشاف ةشسم(، ط: م1894)م:

بـ ظؿر،  ؾ، دحؿقديولافت هؾ يف وجقيؿاوإ قنقؾ وظيزـافؽشاف ظـ حؼائؼ افتـ .481

 .وتراء افساث افعريب، بقإح (، دار538ؼي )م:افزخم اهلل افؼاشؿ، جار بقأ

اكقي فافت ظؾی بـ ظع بـ حامدأ ـشاف اصطالحات افػـقن وافعؾقم، دحؿد .482

 .قرهل، ٓمدقـأؾ فق(، ط: ش1191)م:

باين اجلزري قافش بـ حمؿد يب افؽرم حمؿدأ: ظع بـ رثخ، ٓبـ إيافؽامؾ يف افتار .483

 .وترافؽتب افعريب، ب (، ط: دار638)م:

اجلرجاين  محدأبـ ظدي بـ  اهلل ظبد محدأ بقأافؽامؾ يف وعػاء افرجال، ٓبـ ظدي:  .484

 .وترافػؽر، ب (، ط: دار365)م:

 بـ ظع بـ حجر محدأث افؽشاف، ٓبـ حجر: يحادأج يافؽايف افشايف يف ختر .485



َ قيدةَ الع َ شرحَ   693  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 .وتراء افساث افعريب، بق(، ط: إح852افعسؼالين )م:

 قةاحلؼ بـ ؽافب بـ ظط ظبد يب حمؿدز، ٕيافعز ـتاب اهلل ريف تػس زقافقج ادحرر .486

 .وتر، بقةافؽتب افعؾؿ دارط: (، 546كدفز )م:إ

افعباس، ادعروف  بقأزدي، افثاميل إ ديزيبـ  دب، فؾؿزد: حمؿدوإ ةافؽامؾ يف افؾغ .487

 ة.رهافعريب، افؼا افػؽر (، ط: دار286)م: بادزد

 ةب بـ ظع بـ احلسـ، ط: ادؽتبقافرؿ ظبديب افػداء اإليب: اء، ٕقوفـرامات إ .488

 ة.ره، افؼاقةاإلشالم

افغرب  (، ط: دار333ؿل )م:قؿ افتؿقبـ مت دأمحبـ  ـتاب ادحـ، ٕيب افعرب حمؿد .489

 .وتراإلشالمل، ب

افطزي افرازي افالفؽائل  بـ احلسـ بـ مـصقر اهلل ةبه: فالفؽائل اء،قوفـرامات إ .498

 .اضي، افرةبقض (، ط: دار418)م:

ـاتب جؾبل  اهلل شامل افؽتب وافػـقن، دصطػی بـ ظبدأـشػ افظـقن ظـ  .491

، قةافؽتب افعؾؿ (، ط: دار1867)م: ةػقباشؿ حاجل خؾ قرفـل، ادشقافؼسطـط

 .وترب

 بـ حمؿد محدأبـ  زيافعز ـ ظبديصقل افبزدوي، فعالء افدأذح  هارـشػ إ .492

 .د، باـستانقؿ شعيج اي(، ط: ا738افبخاري )م:

(، ط: 887ثؿل )م:قـ اهليافد كقر يب بؽرأافبزار، فعع بـ  ظـ زوائد شتارإ ـشػ .493

 .وتر، بةافرشاف ةشسمم

 .زي، ظامناافر ، ط: دارةؾقد دقخ شعق، فؾشقةؿقابـ ت ظـ ظؼائد رافصغ افؽاصػ� .494

بـ ظثامن  محدأبـ  بل: حمؿده، فؾذةيف افؽتب افست يةروا فمـ ف ةافؽاصػ يف معرؾ .495

 ة.اج، جدفادـ ، ط: دارةظقام ؼ: حمؿدق(، حتؼ748ل )م:بهـ افذيصؿس افد

ة، صاظاإل دار (، ط:1372)م: يؾقهداف هللـػايت ا حمؿد فؾشقخ ،لادػت ةيـػا� .496

 ـراتق، باـستان.

 ل

(، 711ؼل )م:يكصاري اإلؾربـ مؽرم بـ ظع إ فسان افعرب، ٓبـ مـظقر: حمؿد .497

  .وترصادر، ب ط: دار



َ قيدةَ الع َ شرحَ   694  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
498. جالل  يب بؽرأافرمحـ بـ  قضل: ظبدق، فؾسةث ادقوقظيادحإ يف ةادصـقظ يلافؾآ

 .وتر، بقةافؽتب افعؾؿ ط: دار ،(911ـ )م:يافد

ؿ بـ هقؾعال افعباد، إلبراأو واحلدوث وافؼدر ؼ مباحث افقجقدقيف حتؼ ةافؾؿع .499

 ة.رهافبصائر، افؼا (، ط: دار1198مصطػی احلؾبل ادذاري )م:

 ة(، ط: إدار852افعسؼالين )م:  بـ حجربـ ظع محدأزان، ٓبـ حجر: قفسان اد .588

 .، مؾتانقةذؾأػات قفلت

ل هافؽـؽق أمحد دقخ رصقٓمع افدراري ظؾی جامع افبخاري، إؾادات افش .581

اددين  اجرفؾقي ادهافؽاكد قكحي بـ حمؿد ايزـر ؼات دحؿدق(، افتعؾ1323)م:

 .دـؿبـل، ـراتققؿ شعيج اي(، ط: ا1482)م:

مقشی افروحاين افبازي  ل، دحؿدؾ وأه إغبفطائػ افبال يف افػروق  .582

 .قر، باـستانهدب، ٓػ وإقافتصـ ة(، ط: إدار1419)م:

 بـ ظؿر ـ حمؿديافد وافصػات، فؾرازي: ؾخر تعاػ شامء اهللأـات ذح قفقامع افب .583

 .، مكقةافؼؾ ةمطبعط: (، 686)م:

 ؼ: ظبدق(، حتؼ852:افعسؼالين )م بـ ظع بـ حجر محدأزان، ٓبـ حجر: قفسان اد .584

 .وتر، بقةاإلشالم افبشائر ، ط: دارةبقؽدأافػتاح 

سابقري قؾ افـقبـ إشامظ بـ حمؿد ادؾؽ ظبد مـصقر بقأداب، فؾثعافبل: فباب أ .585

 .وتر، بقةافؽتب افعؾؿ (، ط: دار867)م:

 . ادقشقيغار، حلسفضإ ةئؿإ ئةوتز هارخ = ـشػ إيثؿ فؾتار هلل� .586

ـ يجالل افد يب بؽرأافرمحـ بـ  قضل: ظبدقحؽام اجلان، فؾسأيف  فؼط ادرجان .587

 .ن، مكآافؼر ةط: مؽتب ،(911)م:

داين افدمشؼل قؿل ادقافغـل بـ ضافب افغـ داين: ظبدقافؾباب يف ذح افؽتاب، فؾؿ .588

 .وتر، بقةافعؾؿ ة(، ط: ادؽتب1298)م:

 م

(، ط: 982افسخاوي )م: افرمحـ بـ حمؿد بـ ظبد ، فؾسخاوي: حمؿدةاحلسـ ادؼاصد .589

 .وتر، بقةافؽتب افعؾؿ دار

بل هـ افذيبـ ظثامن صؿس افد محدأبـ  حمؿد بل:هاج آظتدال، فؾذفادـتؼی مـ مـ .518



َ قيدةَ الع َ شرحَ   695  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 .اضي، افر قةإلدارات افبحقث افعؾؿ ةافعام ة(، ط: افرئاش748)م:

 ی، ط: دارقحيؿ بـ ظع هقی بـ إبراقحقخ افطزي، فييب خمـػ يف تارأات يمرو .511

 .اضي، افرةافعاصؿ

قشػ بـ مقشی يـ ييب ادحاشـ مجال افدثار، ٕمـ مشؽؾ أ مـ ادختك ادعتك .512

 .وتر، ط: ظامل افؽتب، ب(883ادؾطل احلـػل )م:

روي اهل ظع افؼاري: ظع بـ شؾطان حمؿد ح، دالقادصاب ةح ذح مشؽاقادػات ةمرؿا .513

 .، مؾتانيةإمداد ة(، ط: مؽتب1814)م:

بـ  ـ كاسيان افدهافػتح بر بقأيب ادؽارم اخلقارزمل: ادعرب، ٕب قادغرب يف ترت .514

 .اإلشالم ةدظق ة(، ط: إدار618)م: دقافس ظبد

(، وكؼؾ مـ 1239ؾقي )م:هافد زيافعز ظبد ه، فؾشايةآثـل ظؼ ةافتحػ خمتك .515

 حمؿد هشؾؿل، واختكإ ـ ظؿريافد قلبـ حم ؽالم حمؿد قةافعرب إػ قةافػارش

 .، مكقةافسؾػ ة، ط: ادطبعفقدؽري أص

ادعروف بافراؽب   بـ حمؿدغاين: احلسفصػن، فألآب افؼريادػردات يف ؽر .516

 .وتر، بةادعرؾ (، ط: دار582اين )م:فصػإ

اين فصػادعروف بافراؽب إ  بـ حمؿدغاين: احلسفصػدباء، فألحمارضات إ .517

 .وتررؿؿ، بإ دار ـة(، ط: ذ582)م:

ؼ: ق( حتؼ458:ل، )مقفؼافب بؽر بقأ احلسغبـ  محدأؼل: قفثار، فؾبٔافســ وا ةمعرؾ .518

 ة.رهافقؾاء، افؼا  ؿؾعجل، ط: دارأمغادعطل  ظبد

ابـ حزم،  (، ط: دار485)م: اهلل بـ ظبد ، فؾحاـؿ: حمؿدغحقظؾی افصح كادستدر .519

  .وترب

 .وترفػؽر، با (، ط: دار887ثؿل )م:قـ اهليافد كقر يب بؽرأجمؿع افزوائد، فعع بـ  .528

ؼ ق( بتحؼ241باين )م:قبـ حـبؾ افش بـ حمؿد محدبـ حـبؾ،  ٕ محدأاإلمام  مسـد .521

 .وتر، بةافرشاف ةشسموط، ط: ممركب إقصعافشقخ 

 .تيؾ، افؽققاجل ؾ، ط: دارقخؾ حمؿد اجلامع، دحؿقد ادسـد .522

-171 غزدي افبكي اإلبايض )م: بإ ب بـ ظؿروقع بـ حبقع، فؾربقافرب مسـد .523

 .مسؼط، ظامن ة(، ط: مؽتب188



َ قيدةَ الع َ شرحَ   696  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ةشسم(، ط: م454افؼضاظل ادكي )م: بـ جعػر ةبـ شالم اب، دحؿدفافش مسـد .524

.وتر، بةافرشاف
(، ط: دار افؽتب افعؾؿقة، 1257مسـد افشاؾعل، ترتقب حمؿد ظابد افسـدي )م: .525

بروت.
فؾـؼ (، ط: ذـة ؽراس 745مسـد افشاؾعل، ترتقب شـجر بـ ظبد اهلل اجلاويل )م: .526

 وافتقزيع، افؽقيت.

(، ط: ادجؾس افعؾؿل، 211ام افصـعاين )م:مهافرزاق بـ  افرزاق، فعبد مصـػ ظبد .527

 .ـداهل

 (، ط: دار385افبغدادي )م: احلسـ ظع بـ ظؿر بقأتؾػ وادختؾػ، فؾدارؿطـل: ماد .528

 .وترافغرب اإلشالمل، ب

بـ  بـ حمؿد اهلل ار، فعبدثث وأيحاد= افؽتاب ادصـػ يف إة بقيب صأادصـػ ٓبـ  .529

 .ـد، ط: ادجؾس افعؾؿل، اهلةظقام ؼ: حمؿدق(، حتؼ235افعبز )م: ةبقيب صأ

ز، ط: زمزم ببؾؼز، يافعز ظبد وي: حمؿدراهاإلشالم، فؾػر مرام افؽالم يف ظؼائد .538

 .، باـستانـراتق

 ظع افؼاري: ظع بـ شؾطان حمؿد ـز، دالإ فذح افػؼ رفطمـح افروض إ .531

 .وتر، بقةاإلشالم افبشائر (، ط: دار1814روي )م:هلا

(، 748بل )م:هـ افذيبـ ظثامن صؿس افد محدأبـ  بل: حمؿدهزان آظتدال،  فؾذقم .532

 .وترافعريب، ب افػؽر ط: دار

(، 748بل )م:هـ افذيبـ ظثامن صؿس افد محدأبـ  بل: حمؿدهادغـل يف افضعػاء، فؾذ .533

.طراء افساث اإلشالمل، ؿقإح ط: دار
(، ط: دار افؽتب افعؾؿقة، 485معرؾة ظؾقم احلديث، فؾحاـؿ: حمؿد بـ ظبد اهلل )م: .534

بروت. 
ادؼصد إشـك يف ذح معاين أشامء اهلل احلسـك، فؾغزايل: أبق حامد حمؿد بـ حمؿد  .535

 (، ط: اجلػان واجلايب، ؿزص.585)م:

 ررياهل هللا ظبدؾشقخ ، فقةؿقبـ ت محدأيف ـشػ والٓت  قةـادؼآت افس   .536

 .وترع، بيادشار دار ة، ط: ذـ(1429)م:



َ قيدةَ الع َ شرحَ   697  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 اهلل ظبد بقأس بـ افعباس افؼرر ادؽل، يبـ إدر ادسـد، فإلمام افشاؾعل: حمؿد .537

 .وتر، بقةافؽتب افعؾؿ (، ط: دار248)م:

 دقؿ شعيج اي(، ط: ا1371دبـ احلسـ افؽقثري )م:هزا مؼآت افؽقثري، دحؿد .538

 .ـؿبـل، ـراتق

539. بقأبـ حمؿقد،  محدبـ أ هللا افـسػل، فعبد رؾ = تػسيولؾ وحؼائؼ افتيتـزاف كمدار 

 .وترافػؽر، ب (، ط: دار781افـسػل ):م افزـات

(، 666احلـػل )م: يب بؽرأبـ  حمؿد اهلل ظبد بقأـ يـ افديخمتارافصحاح، فؾرازي: ز .548

 .وتر، بيةافعك ةط: ادؽتب

ؼ: محدي ق( حتؼ368افؼاشؿ افطزاين )م: بقأ محدأامن بـ ق، فؾطزاين: شؾرادعجؿ افؽب .541

 ة.ره، افؼاقةؿقابـ ت ةافسؾػل، ط: مؽتب دقادج بـ ظبد

ؼ: قحتؼ ،(368افؼاشؿ افطزاين )م: بقأ محدأامن بـ قوشط، فؾطزاين: شؾادعجؿ إ .542

 ة.ره، افؼاغاحلرم ، ط: دارضارق بـ ظقض اهلل

(، ط: ادؽتب 368اشؿ افطزاين )م:افؼ بقأ محدأامن بـ ق، فؾطزاين: شؾرادعجؿ افصغ .543

.وتراإلشالمل، ب
ؾػل: أمحد بـ حمؿد بـ أمحد إصبفاين )م: .544 (، ط: 576معجؿ افسػر، ٕيب ضاهر افس 

 ادؽتبة افتجارية، ادؽة ادؽرمة.

 ةشسم(، ط: م368افؼاشؿ افطزاين )م: بقأ محدأامن بـ ق، فؾطزاين: شؾقغافشام مسـد .545

 .وتر، بةافرشاف

شد، أؿ ق شؾغؼ: حسق(، حتؼ387عؾی ادقصع )م:ي بقأبـ ظع  محدعؾی، ٕييب أ مسـد .546

 .مقن، دمشؼلاد ط: دار

 ة(، ط: مؽتب249افَؽق  )م: حمؿد بقأبـ كك،  دقبـ مح د، فعبدقبـ مح ظبد مسـد .547

 ة.ره، افؼاةافسـ

فعسؼالين ا بـ ظع بـ حجر محدأ، ٓبـ حجر: قةافثامك دقادساك بزوائد قةادطافب افعاف .548

 ية.، افسعقدةافعاصؿ (، ط: دار852)م

ـ افـقوي يل افدقحم ايزـر بقأی بـ ذف، قحيذب، فؾـقوي: فادجؿقع ذح اد .549

 .وترافػؽر، ب (، ط: دار676)م:



َ قيدةَ الع َ شرحَ   698  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
اء افساث قإح ( ، ط: دار179صبحل اددين )م:إ مافؽكس بـ أبـ  ؽ، دافلادقض .558

 .افعريب

ؿل ـتب ي(، ط: ؿد189باين )م:قبـ احلسـ افش دحمؿ يةبروا ؽماف ل= مقض حمؿد لمقض .551

.، ـراتقفخاك
ط يف  ادـسؽ ادتقشط، دال ظع افؼاري: ظع  .552 مـاشؽ مال ظع افؼاري = ادسؾؽ ادتَؼس 

 .بروت(، ط: ممشسة افريان، 1814بـ شؾطان حمؿد اهلروي )م:

 .وتر، بقةماإلشال افبشائر امن ؽاوجل، ط: دارشؾقبل هد، فققيف ظؾؿ افتقح مسائؾ� .553

افؽـاين  بـ مرصد ةشامأـ يافد جمد ةافدوف دميم ادظػر بقأار، ٓبـ مـؼذ: يادـازل وافد .554

 .(584ازي )م:رافؽؾبل افش

(، 885افبؼاظل )م: ؿ بـ ظؿرهقافسقر، إلبرا فإلذاف ظؾی مؼاصد افـظر مصاظد .555

 .اضيادعارف، افر ةط: مؽتب

ابـ  (، ط: دار548ؿ )م:يافؽر بـ ظبد دافػتح حمؿ بقأرشتاين: فادؾؾ وافـحؾ، فؾش .556

 .وترحزم، ب

 (، ط: دار438اين )م:فصبإ محدأبـ  اهلل بـ ظبد محدأؿ: قيب كع، ٕةافصحاب ةمعرؾ .557

 .اضيافقضـ، افر

 (، ط: دار751قب )م:أيبـ  يب بؽرأبـ  : حمؿديةؿ اجلقزقٓبـ ؿ ،ةافسعاد مػتاح دار .558

  .وتر، بقةافؽتب افعؾؿ

افػؽر،  (، ط: دار626ـ احلؿقي )م:ياب افدف، صاهلل اؿقت بـ ظبدقمعجؿ افبؾدان، ف .559

 .وترب

امش اء، ادطبقع هبقث اإلحيحادأج يشػار= خترشػار يف إادغـل ظـ محؾ إ .568

 (، ط: دار886ـ )م:يـ افديافػضؾ ز بقأ غؿ بـ احلسقافرح اء، فؾعراؿل: ظبدقاإلح

 .وتر، بةادعرؾ

(، ط: افػاروق 795بـ رجب )م: محدأرمحـ بـ اف رشائؾ ابـ رجب، فعبد ةجمؿقظ .561

 ة.ره، افؼاقةثياحلد

ؾ فق(، ط: ش1252ـ افشامل )م:ي بـ ظابدغمأ ـ: حمؿديرشائؾ ابـ ظابد ةجمؿقظ .562

 .قرهدمل، ٓقاـ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   699  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 .وتررشائؾ افسؼاف، حلسـ بـ ظع افسؼاف، ط: داراإلمام افرواس، ب جمؿقع� .563

افعباس  بقأـ ي، تؼل افدقةؿقؿ بـ تقاحلؾ بـ ظبد محدأ: قةؿقجمؿقع افػتاوی، ٓبـ ت .564

 .دفؾ ؽ(، ط: جمؿع ادؾ728احلراين )م:

(، 597افرمحـ بـ ظع )م: افػرج ظبد بقأبـ حـبؾ، ٓبـ اجلقزي:  محدأمـاؿب اإلمام  .565

ة.رهجر، افؼاه ط: دار
(، وحمؿد بـ 563مـاؿب اإلمام آظظؿ أيب حـقػة، فإلمامغ ادقؾؼ بـ أمحد ادؽل )م: .566

 (، ط: مؽتبة إشالمقة، ـقئتف.827روف بابـ افبزار افؽردي )م:حمؿد ادع

 بقأـ ياب افدفبـ ظع بـ حجر، ص بـ حمؿد محدأتؿل: قاهل ؿ، ٓبـ حجرياج افؼقفادـ .567

 .وتر، بقةافؽتب افعؾؿ (، ط: دار974افعباس )م:

 يبأبـ  : حمؿديةؿ اجلقزق، ٓبـ ؿغكستع كايوإ كعبد كاي مـازل إغ بغمدارج افسافؽ .568

 .وترافؽتاب افعريب، ب (، ط: دار751قب )م:أيبـ  بؽر

اخلقازمل  اهلل ظبد بقأقشػ، يبـ  محدأبـ  ح افعؾقم، فؾخقارزمل: حمؿدقمػات .569

 .وترافؽتاب افعريب، ب (، ط: دار387)م:

ـ يادحاشـ مجال افد بقأافقايف، ٓبـ تغري بردي:  بعد ؾ افصايف وادستقىففادـ .578

 يةادك قئة(، ط: اهل784ري احلـػل )ط:هافظا اهلل ظبدقشػ بـ تغري بردي بـ ي

ة.رهفؾؽتاب، افؼا ةافعام
معقد افـعؿ ومبقد افـؼؿ، فؾسبؽل: ظبد افقهاب بـ تؼل افديـ، تاج افديـ افسبؽل  .571

 (، ط: مؽتبة اخلاكجل، افؼاهرة.771)م:

، ةبقؿت دار مـ ظؾامء باـستان، ط: ة، فـخبقةاكيمـ افؼاد قةاإلشالم ةإم مقؿػ� .572

 .وترب

 ، ط: دارؽاخلرضي ب ، دحؿد-ية مقإ ةافدوف -قة مؿ اإلشالمخ إيحمارضات تار .573

 .وترافؼؾؿ، ب

 ماكع بـ محاد ، فؾدـتقرةب وإحزاب ادعاسهان وادذاييف إد ةنقاد ةادقشقظ .574

 .اضيع، افريوافتقز وافـؼ ةفؾطباظ قةافعاد ةافـدو ـل، افـاذ: دارفاجل

 (، ط:1377بـ ظع احلؽؿل )م: ل بؼح شؾؿ افقصقل، حلاؾظ بـ أمحدعارج افؼبقم .575

 .ؿ، افدمامقابـ افؼ دار



َ قيدةَ الع َ شرحَ   788  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 .اضيافؽقثر، افر ةافؼادر، ط: مؽتب شام بـ ظبدهمعارج افؼبقل، ٕيب ظاصؿ  خمتك� .576

 أفػا ةخ ممدوح احلريب، ط: ذـق، فؾشةان ادعاسيب وإدهافػرق وادذا ةمقشقظ .577

 .كواإلكتاج افػـل، م فؾـؼ

ظع افؼاري: ظع  ث ادقوقع = ادقوقظات افصغری، دالياحلد ةادصـقع يف معرؾ .578

 ط: دار ،(1417:)م ةؽد بقأافػتاح  ؼ: ظبدق(، حتؼ1814روي )م:اهل بـ شؾطان حمؿد

 .وتر، بقةاإلشالم افبشائر

ػ، ييب ذأؿاشؿ بـ ؿطؾقبغا، فؽامل بـ  ةافعالم قةمع حاص ةريذح ادسا ةادسامر .579

 .ـدقبـد، اهليافعؾقم د ارط: د

صافح بـ  حمؿد بقأ، فؾؼحطاين: فقةافػؼ افؼقاظد ةظؾی مـظقم فقةافب افػقائد ةجمؿقظ .588

 .اضيعل، افرافصؿق بـ حسـ، ط: دار حمؿد

(، ط: 1429)م: اهلل بـ ظبد بـ حمؿد دزي بقأ اهلل بـ ظبد ، فبؽرقةل افؾػظهمعجؿ ادـا .581

  .اضي، افرةافعاصؿ دار

(، 793)م: بـ ظؿر ـ مسعقديافد فؾتػتازاين: شعد افقجقد ةوحد رشائؾ يف ةجمؿقظ .582

 .(، خمطقط1814ـ شؾطان بـ ظع افؼاري )م:يافد احلسـ كقر بقأوفعع افؼاري: 

 بقأـ ي، تؼل افدقةؿقؿ بـ تقاحلؾ بـ ظبد محدأ :قةؿقافرشائؾ وادسائؾ، ٓبـ ت ةجمؿقظ .583

 .وترافساث افعريب، ب ة(، ط: جلـ728افعباس احلراين )م:

 (، ط: دار778بـ ظع ادؼري )م: بـ حمؿد محدأافعباس  بقأقمل: ق، فؾػرادصباح ادـ .584

 .ث، مكياحلد

ؿ قاحلؾ بـ ظبد محدأ: قةؿق، ٓبـ تيةافؼدر ةعقيف كؼض ـالم افش يةافـبق ةاج افسـفمـ .585

 ة.ره، افؼاةؿرضب ةشسم(، ط: م728افعباس احلراين )م: بقأـ ي، تؼل افدقةؿقبـ ت

افػرج ابـ اجلقزي  بقأافرمحـ بـ ظع بـ حمؿد،  ظات، ٓبـ اجلقزي: ظبدادقوق .586

 ة.رهث، افؼاياحلد (، ط: دار597)م:

احلسـ  بقأ بـ ظع، غر، فؾؿسعقدي: ظع بـ احلسهب ومعادن اجلقهُمُرْوج افذَّ  .587

 .وتركدفس، بإ (، ط: دار346ادسعقدي )م:

زدي ادكي، إ جعػر بقأ، ةبـ شالم بـ حمؿد محدأثار، فؾطحاوي: مشؽؾ أ .588



َ قيدةَ الع َ شرحَ   781  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 .وتر، بةافرشاف ةشسم(، ط: م321ادعروف بافطحاوي )م:

 دقؿ شعيج اي(، ط: ا793افتػتازاين )م: اهلل بـ ظبد بـ ظؿر ادعاين، دسعقد خمتك .589

 .ـؿبـل، ـراتق

 اهلل اؾعل: ظبدقمـ حقادث افزمان، فؾ عتزي ما ةؼظان يف معرؾقاف ةاجِلـَان وظز آةمر .598

 .وتر، بقةافؽتب افعؾؿ (، ط: دار768اؾعل )م:قاف حمؿد بقأبـ ظع،  دشعأبـ 

افػؽر،  (، ط: دار395ـل افرازي )م:يقافؼزو ايبـ ؾارس بـ زـر محد، ٕةس افؾغيقمؼا .591

 .وترب

(، ط: ظامل 287افقاؿدي )م: اهلل ظبد بقأبـ واؿد،  بـ ظؿر ادغازي، فؾقاؿدي: حمؿد .592

 .وترافؽتب، ب

 (، ط: دار756ل )م:جيـ اإليافد افغػار، ظضد بـ ظبد محدأرمحـ بـ اف ادقاؿػ، فعبد .593

 .وترؾ، بقاجل

صعري احلسـ إ بقأؾ بـ إشحاق، قصعري: ظع بـ إشامظ، فألقغمؼآت اإلشالم .594

 .وتراء افساث افعريب، بقإح (، ط: دار324)م:

قب أيبـ  يب بؽرأبـ  : حمؿديةؿ اجلقزقػ، ٓبـ ؿقح وافضعقػ يف افصحقادـ ادـار .595

.، حؾبقةادطبقظات اإلشالم ة(،  ط: مؽتب751)م:
أيب يقشػ وحمؿد بـ احلسـ، فؾذهبل: حمؿد بـ  فمـاؿب اإلمام أبق حـقػة وصاحبق .596

 (، ط: ادؽتبة إزهرية، افؼاهرة.748أمحد بـ ظثامن صؿس افديـ افذهبل )م:

ايب افبكي ظرابـ إ دقشع بقأاد، يبـ ز بـ حمؿد محدظرايب، ٕمعجؿ ابـ إ .597

 ية.ابـ اجلقزي، افسعقد (، ط: دار348)م:

 بـ حمؿد ، ٓبـ ادقصع: حمؿدةوادعطؾ قةؿفاجل ظذ يف افرد ةافصقاظؼ ادرشؾ خمتك .598

 ة.رهث، افؼاياحلد (، ط: دار774ـ )م:يؿ صؿس افديافؽر بـ ظبد

 ؿ،ين افؽرآافؼر ظع افصابقين، ط: دار ، اختصار: حمؿدرابـ ـث رتػس خمتك� .599

 .وترب

 (، ط: دار1367ؿ افزرؿاين )م:افعظق ظبد ن، دحؿدآؾ افعرؾان يف ظؾقم افؼراهمـ .688

 .، مكقةاء افؽتب افعربقإح



َ قيدةَ الع َ شرحَ   782  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
بـ مقشی، ابـ  وادـام، دحؿد ةؼظقكام يف افإ ر بخغثقمصباح افظالم يف ادستغ .681

 .وتر، بقةافؽتب افعؾؿ (، ط: دار683افـعامن افزرـق افتؾؿساين )م:

ط: (، 1417)م: ةيب ؽدأافػتاح  ، فعبدةيف صػقف  افروا اهثرأن وآؼ افؼرخؾ ةفلمس .682

 .، حؾبقةادطبقظات اإلشالم  ةمؽتب

 ة(، ط: إدار1353)م: يرافؽشؿ هبـ معظؿ صا هصا كقرأ ن، دحؿدآمشؽالت افؼر .683

.ن، ـراتقآافؼر
فرازي، مـ هؿ أهؾ افسـة واجلامظة، فؾدـتقر ظع حامد ظع اخلؾقػة، ط: دار اإلمام ا .684

 افؼاهرة.

 محدأبـ حبان بـ  ، ٓبـ حبان: حمؿدغ وافضعػاء وادسوـغ مـ ادحدثغادجروح .685

 .افقظل، حؾب (، ط: دار354ؿل افدارمل )م:قافتؿ

 بقأافرمحـ بـ ظع بـ حمؿد،  مؿ، ٓبـ اجلقزي: ظبدوإ كخ ادؾقيادـتظؿ يف تار .686

 .وتر، بةقافؽتب افعؾؿ (، ط: دار597افػرج ابـ اجلقزي )م:

بـ ظع  بـ حمؿد زيافعز ، فعبديةافطحاو ةدقاحلـػل يف ذح افعؼ يب افعزأابـ  مصادر .687

 .ػقافؾط ل ظبدآ

 (، ط: مرـز1428فباين )م:ـ إيافد كاس ، دحؿدةدقفباين يف افعؼإ ةمقشقظ .688

 .ؿـق، افقةافـعامن فؾبحقث وافدراشات اإلشالم

 دقؿ شعيج اي(، ط: ا1397ي )م:ـل افبـقرققشػ احلسي معارف افســ، دحؿد .689

 .ـؿبـل، ـراتق

 ةبـ ظؾقي بـ ظباس ادافؽل ادؽل، ط: مطبع ن تصحح، دحؿدأب جيؿ هقمػا .618

 .،  اخلرضقمةادساح

، اشالم لشالمإحتؼقؼات  ةدارإتـزيؾ افرمحـ،  ط:  فؾدـتقرشالم، إلؿقاكغ ا ةجمؿقظ .611

 .اـستانبآباد، 

(، 672)م: لروماف لبؾخافجالل افديـ  حمی افديـفؾشقخ ،  يمعـق يمقفق يمثـق .612

 .اـستانب، ئتف، ـقةصاظاإل ط: دار

ة اددكقة، ؽتباد(،  ط: 1346)م: افسفاركػقري محدأخؾقؾ فؾشقخ ـدظؾی ادػـد،  فاد .613

ٓهقر، باـستان.



َ قيدةَ الع َ شرحَ   783  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 .تق، ـراقةػاروؿاف ةؽتبادط:   خان مظػر، ويلافشقخ  ؾاداتإب، هبغ ادذا ةمؽاد� .614

 .قره، ط: دارادعارف، ٓم(2828)م: حمؿقد خافدافعالمة  فؾشقخ، ةمؼام حقا .615

 ة(، ط: ادرا1353)م: هعظؿ صام بـ هصا كقرأ حمؿدفؾشقخ ،  يؽشؿرافمؾػقطات  .616

 .اـستانبمؾتان،  ،قةذؾأفقػات لت

 يديقبـداف عثامينافياشغ  حمؿد صػقع بـ مقٓكا ػتی حمؿدفؾشقخ ادمعارف افؼرآن،  .617

 تق، باـستان.ارف، ـراادع ةدارإ(، ط: 1396)م 

ادعارف،  ةمؽتب (،  ط:1394)م يؾقهؽاكدافدريس إ حمؿدفؾشقخ معارف افؼرآن،  .618

 شـده، باـستان. قر،ب دادفص

 ن

(، ط: 458ب اداوردي )م:قبـ حب اداوردي، ظع بـ حمؿد رقن = تػسقافـؽت وافع .619

.وتر، بقةافؽتب افعؾؿ دار
(، 855فؾعقـل: بدر افديـ حمؿقد بـ أمحد )م:كخب إؾؽار يف تـؼقح مباين إخبار،  .628

 افتحؼقؼ وافتخريج: افسقد أرصد اددين، ط: دار ادـفاج، جدة.

احلراين  قةؿقـ ابـ تيافسالم، تؼل افد ؿ بـ ظبدقاحلؾ بـ ظبد محدأ، قةؿقافـبقات، ٓبـ ت .621

 .ابـ اجلقزي، افدمام (، ط: دار728)م:

 بـ حمؿد محدأـ ياب افدفساين: صب، فؾتؾؿقكدفس افرضب يف ؽصـ إقكػح افط .622

 .وترصادر، ب (، ط: دار1841ادؼري )م:

ويت، ر(، ط: دارافب1133ؿ افدؿدود )م:هقبـ إبرا محدأـ ياب افدفيل، فشافم كؼ .623

 .دمشؼ

 رثابـ إ بـ حمؿد بـ حمؿد ك: ادباررثثر، ٓبـ إث وإيب احلدييف ؽر يةافافـ .624

 .وترب افػؽر، (، ط: دار686اجلزري )م:

افدائؿ  بـ ظبد اب بـ حمؿدهافق بـ ظبد محدأري: يدب، فؾـقرب يف ؾـقن إإ يةاهن .625

 ة.ره، افؼاقةائؼ افؼقمثافؽتب وافق (، ط: دار733افؼرر )م:

بـ ظع بـ احلسـ  ؿ افسمذي: حمؿدقث افرشقل، فؾحؽيحادأصقل يف إ كقادر .626

.وترؾ، بقاجل (، ط: دار328كحق)م:



َ قيدةَ الع َ شرحَ   784  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
كسبة ـتاب اإلباكة مجقعف إػ اإلمام اجلؾقؾ كاس افسـة أيب احلسـ كظرة ظؾؿقة يف  .627

 إصعري، فقهبل شؾقامن ؽاوجل، ط: دار ابـ حزم.

 ة(، ط: مؽتب1239ي )م:راهرافػَ  زيافعز ظبد افـزاس ذح ذح افعؼائد، دحؿد .628

 .، باـستان، مؾتانيةإمداد

شػ بـ تغري بردي بـ قييب ادحاشـ ، ٕةرهوافؼا مك كيف مؾق ةرهافـجقم افزا .629

افؽتب،  واإلرصاد افؼقمل، دار ةافثؼاؾ ة(، ط: وزار874ري احلـػل )م:هافظا اهلل ظبد

 .مك

 دار ةـل، ط: ذـقؿ احلسقؾ حؾق، جلؿيةث اجلاريؾ حدلوييف ت يةافـجقم افسار .638

 .وترع، بيادشار

قشػ يـ ب اهلل ظبد حمؿد بقأـ يؾعل: مجال افدي، فؾزيةداث اهليحادٕ أيةكصب افر .631

 .وتران، بيافر ةشسم(، ط: م762)م:

افؽتب  (، ط: دار461 افسغدي )م:غيب احلسـ ظع بـ احلسافـتػ يف افػتاوی، ٕ .632

 .وتر، بقةافعؾؿ

 ، فؾؽقثري: حمؿدةخرافسالم ؿبؾ أ قفسی ظؾقكزول ظ ـؽرييف مزاظؿ مـ  ةظابر ةكظر .633

 ة.رهؾ، افؼاقاجل (، ط: دار1371)م: دهزا

افعسؼالين  بـ ظع بـ حجر محدأابـ افصالح، ٓبـ حجر:  افـؽت ظؾی ـتاب .634

 ة.ادـقر يـة، اددقةاإلشالم ةافبحث افعؾؿل باجلامع ة(، ط: ظامد852)م:

 يةدي اداترغآختالف ب اقفان ادسائؾ افتل وؿع ؾقيف ب ومجع افػقائد افػرائد كظؿ� .635

ؿ بـ ظع بـ قافرح بد: ظهخ زادق، فؾشيؼغافػر ةدفأ مع ذـر يف افعؼائد يةصعروإ

ة.ره، افؼاقةدبإ ة، ط: ادطبع(944)م: مادإ دمياد
كظؿ ادتـاثر مـ احلديث ادتقاتر، فؾؽتاين: أبق ظبد اهلل حمؿد بـ أيب افػقض جعػر بـ  .636

 (، ط: دار افؽتب افسؾػقة، مك.1345إدريس احلسـل )م:

، د، ـراتققؿ شعيج اي: ا(، ط1138)م: دقيب شعأبـ  محدأقن: قج كقار، دالإ كقر .637

   .باـستان

فؾشقخ أكظر صاه ، أكقر صاه افؽشؿري حمؿدحقاة افشقخ ( إثر افدائؿ) شقن دوام .638



َ قيدةَ الع َ شرحَ   785  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
  تق، باـستان.، ـرايةافبـقر ة، ط: ادؽتبم(2888افؽشؿري )م:

 و

، ط: (764)م: اهلل بـ ظبد أيبؽؾ بـ قـ خؾيات، فؾصػدي: صالح افدقافقايف بافقؾ .639

 .وتراث، باء افسقإح دار

ؿ، ابـ خؾؽان افزمؽل هقبـ إبرا بـ حمؿد محدبـاء افزمان، ٕأكباء أان وقظات إقوؾ .648

 .وترب، صادر (، ط: دار681اإلربع )م:

.انفصػأ، قةای ؿائؿ فحتؼقؼات راياك ؿباديان، ط: مرـز ـاسخنوف ديـ، فوج� .641
 هـ

 ةذـ ة(، ط: مؽتب593اين )م:ـقـ افػرؽاين ادرؽيان افدهيب بؽر، برأ، فعع بـ يةدااهل .642

 .، باـستان، مؾتانقةظؾؿ

يب ضافب أمؽل بـ  يب حمؿد، ٕهرن وتػسآيف ظؾؿ معاين افؼر يةافبؾقغ افـ إػ يةدااهل .643

 ة، جامعقةوافدراشات اإلشالم يعةافؼ قة(، ط: ـؾ437كدفز افؼرضبل )م:إ

 ة.افشارؿ

افعسؼالين  ـ ظع بـ حجرب محدأؾتح افباري، ٓبـ حجر:  ةْدُي افساري مؼدمهَ  .644

 .وتر، بةادعرؾ (، ط: دار852)م

ـ افدمشؼل احلـػل ي ظابدغمأ ـ بـ حمؿديظالء افد ، دحؿدقةافعالئ يةداهل .645

 .وتر(، ط: دار ابـ حزم، ب1386)م:

 مان اهللأبـ  ب اهللقبـ حب ديؾر خ حمؿدقح افبخاري، فؾشقصح افؼاري إػ يةداه .646

 ة.ادـقر ةـيان، اددافزم دار ة(، ط: مؽتب1432)م:

بـ  يب بؽرأبـ  : حمؿديةؿ اجلقزقوافـصاری، ٓبـ ؿ قدقفاف ةجقبأاری يف قاحل يةداه .647

 ية.افؼؾؿ، افسعقد (، ط: دار751قب )م:أي

 احلسـ زيد بقأ فؾشقخ، )ادذاهب اهلـدية افؼديؿة( بهؿديؿ مذا دوشتاينهـ .648

 دهع، اهلـد. ، قدملاـ اخلر بقأط:   ،لػاروؿاف

، قةاددك ةادؽتب (، ط:1346)م: افسفاركػقري محدأخؾقؾ فؾشقخ  ،ةافشقع اياتهد .649

، باـستان.قرهٓ
658.  



َ قيدةَ الع َ شرحَ   786  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ي

 .تيافػالح، افؽق ةصؼر، ط: مؽتبامن إقشؾ ظؿر خر، فؾدـتقرقم أقاف� .651

 محدأاب بـ هافق ظبد حمؿد بقأـابر، فؾشعراين: إ ان ظؼائدقيف ب رهت واجلقاققاؿقاف .652

 .وتر، بقةافؽتب افعؾؿ دار: ط، (973بـ ظع  احلـػل )م:

،  يقرػيقكس جقك حمؿدفؾشقخ ، قةحاديث افعافحتؼقؼ وختريج إ يف قةقاؿقت افغافقاف .653

 ، إكؽؾسا.احلؼ ةكاذ: جمؾس دظق



َ قيدةَ الع َ شرحَ   66   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ لع َا ةحاوي  َالط  
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 03 ..................... يؽتب ادالئؽة ـل ظؿل أو ما يستب ظؾقه اجلزاء أو افعؼوبة؟

 05 ........................................... ت واحد، وفه أظوان ـثرونمؾك ادو

 08 ................................................................ اشم مؾك ادوت
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 14 ............................................... ـػس ظـد افصوؾقةشبعة أؿسام فؾ
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َ قيدةَ الع َ شرحَ   67   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ لع َا ةحاوي  َالط  
 15 ................................................... حمل افعؼل افؼؾب أو افدماغ؟

 16 .................................................... افتطبقق بغ األؿوال ادذـورة
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 17 ................................................ ؿصة افسؾطان كور افدين افزكؽي

 18 ....................................................... ؿصة مؾك افعراق: ؾقصل

 20 ......................................................... ادراد بافؼز ظامل افززخ

 21 ........................................................ مسلفة حقاة افؼز وظذابه
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 25 ........................... أدفة أهل افسـة واجلامظة ظذ حقاة افؼز وكعقؿه وظذابه
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 37 ................................................. حاالت ومراحل متعددة فؾروح
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 44 ............................................................ أين مستؼر األرواح؟
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َ قيدةَ الع َ شرحَ   68   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ لع َا ةحاوي  َالط  
 48 ...................................................... أمور ثامكقة تؼع يوم افؼقامة
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 57 ............................................................. األشباب ظذ أؿسام
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 022 ...................................... معاٍن خمتؾػة فؼوفه: ال حول والؿوة إال باهلل

 022 .............................................................. معاٍن ظدة فؾؼضاء
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َ قيدةَ الع َ شرحَ   604   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ لع َا ةحاوي  َالط  
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اومعاوية  ............................ ؾسؼًة وآثؿغ بـاء ظذ روايٍة ضعقػٍة جدًّ
158 

ذم زظم افشقخ ظبد اهلل اهلرري ظصاٌة، مرتؽبو ادعصقة، وخمافػون  مؼاتؾو ظع
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َ قيدةَ الع َ شرحَ   605   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ لع َا ةحاوي  َالط  
ما افذي مـع معاوية ريض اهلل ظـه من افبقعة فعع ريض اهلل ظـه، إذا ـان يرى أن 

 ...................................... ؟ ظؾقًّا ريض اهلل ظـه  أؾضل وأحق باخلالؾة
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هل بايع ظؾقًّاريض اهلل ظـه األكصاُر، وادفاجرون، ومجقُع افـاس، أم مل يباظه مجع من 

 .................................................... ؟ فصحابة، وـثر من افـاسا
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هل ـان ظع ومعاوية ريض اهلل ظـفام ـالمها ظذ احلق؟ أم ـان ظع ريض اهلل ظـه 
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، أم من ختؾف ، أم معاوية؟ ظعمن ـان ظذ احلق ذم ؿتال ظع ومعاوية
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االشتدالل ببعض افروايات ظذ أن إمارة معاوية ريض اهلل ظـه ـاكت طادة 
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 21 .............................................. تعداد اخلؾػاء االثـي ظؼ وترتقبفم
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 26 ................................. «اخلالؾة بعدي ثالثون شـة»ذح جديد فؼوفه: 
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حتؼقق بعض افروايات اخلاصة ببـي أمقة، افتي تتضؿن اشتخػاَف وازدراء بعض 
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ُأريت ذم مـامي ـلن بـي احلؽم بن أيب افعاص يـزون ظذ مـزي »حتؼقق حديث: 
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 220 ........................................... روايات أخرى ذم معـى هذه افروايات

 221 ........................................ «فعن اهلل احلؽم وما وفد»حتؼقق حديث: 

 228 ................. كؼد اإلمام افذهبي فؾؿستدرك ظذ افصحقحغ، وصاحبه احلاـم

كحن أحق به مـه، ومن »، وؿوفه: «من أحق هبذا األمر مـا: »حتؼقق ؿول معاوية

 ........ افثلر فعثامن، ال اخلالؾة« هذا األمر»، ومعـاه افصحقح أن ادراد بؼوفه:«أبقه
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 242 ................ غ ذم ادـاشبة افتي ؿال ؾقفا معاوية هذا افؽالماختؾػت آراء ادحؼؼ

 243 .......................................... كبذة ظن اخلؾػاء افراصدين، وخالؾتفم

 25 ................................................. شبب افتؽـي بـ أيب بؽر افصديق

 25 ............................................... «افصديق» شبب تسؿقة أيب بؽر بـ

 250 ............................ خز ارتداد افصحابة حغ شؿعوا ؿصة ادعراج، باضل

 251 ............................................. ة من ترمجة أيب بؽر ريض اهلل ظـهذكب

 252 ................................ أيب بؽر ريض اهلل ظـهيلبى افشقعة وادعتزفة ؾضل 

 252 ................................................................... وجوه اخلالؾة

 253 .................................................................. مػفوم اخلالؾة

 254 ................................................... بؼظذ اف«خؾقػة اهلل»إضالق 
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 254 .......................... ة ظن ـؿقل بن زياد بن هنقك، وافدظاء ادـسوب إفقهذكب

 255 ................................. ظذ افبؼ« خؾقػة اهلل»دالئل اداكعغ من إضالق

 256 ................................................................... أؿسام اخلالؾة

 257 ............................................. شقدكا أبو بؽر افصديق أؾضل األمة

 257 .................... ثبوت خالؾة أيب بؽر ريض اهلل ظـه بافـصوص، وافبقعة افعامة

 258 ................. ؽر ظذ افػور، أم بعد شتة أصفر؟هل بايع ظع ريض اهلل ظـه أبا ب

 26 ......................................... اهتام اإلمام احلاـم وظبد افرزاق بافتشقع

 268 هل همَّ ظؿر ريض اهلل ظـه بتحريق بقت ؾاضؿة ريض اهلل ظـفا؟ ...................

 27 .................................. ظـه ضعقػةرواية مؼتل شعد بن ظبادة ريض اهلل 

 270 ........................... ضعون افشقعة ذم أيب بؽر ريض اهلل ظـه، واجلواب ظـفا

 273 ريض اهلل ظـه ـاؾر .................................مـؽر خالؾة أيب بؽر افصديق 

 274 ....................................... كبذة من ترمجة ظؿر افػاروق ريض اهلل ظـه

 275 .......................................................... وجه تسؿقته بافػاروق

 275 .............................................................. فؼبه: أمر ادممـغ

 276 ......................................................... مؼتل ظؿر ريض اهلل ظـه

 277 ........................ اظساضات افشقعة ظذ ظؿر ريض اهلل ظـه، واجلواب ظـفا

 281 ................................................... ثبوت حقاة األكبقاء ذم ؿبورهم

 281 .................................................... «فوال ظع هلؾك ظؿر»حتؼقق 

 282 ................................................... «فوال معاذ هلؾك ظؿر»حتؼقق 

 282 .............................................................. تـؼقح مسلفة ادتعة

 286 ................................... كسبة إباحة ادتعة إػ ابن ظباس ريض اهلل ظـفام

 287 ............................................... شبب تسؿقة ظثامن بـ ذي افـورين

 288 ............................................... ة من ترمجة ظثامن ريض اهلل ظـهذكب

اهلل ظـه، ودظوى ـوكه من بحث ذم افصحايب ظبد افرمحن بن ظديس افبؾوي ريض 

 ............................. ؿتؾة ظثامن ريض اهلل ظـه مع أكه من أصحاب افشجرة
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 32 ................. مل يشارك صحايب ذم ؿتل ظثامن ريض اهلل ظـه، وإكام ؿتؾه األوباش

  .............. 32ذم ؿتل ظثامن مل يشارك حمؿد بن أيب بؽر وال ظؿرو بن احلؿق

 35 ........................................................ مؼتل ظثامن ريض اهلل ظـه

 36 ...................................... بعض افروايات افباضؾة ذم حمؿد بن أيب بؽر

 38 ............................. كسبة افؽتاب ادزور بؼتل حمؿد بن أيب بؽر إػ مروان

 30 .................................................. ظدافة مروان ذم كظر أهل افعؾم

 301 ............................... اظساضات ظذ ظثامن ريض اهلل ظـه واجلواب ظـفا

 301 ............................. اهتام افوفقد بن ظؼبة بؼب اخلؿر، وتوفقة ظثامن إياه

 304 ..................................................... اهتام افوفقد بن ظؼبة بافػسق

 307 ..................................... اهتام ظثامن ريض اهلل ظـه بؿحاباة ذوي ؿرباه

 308 ............ اهتام ظثامن ريض اهلل ظـه بافشػاظة فعبد اهلل بن أيب افِّسح رؽم ارتداده

 31 .................................... اهتام ظثامن ريض اهلل ظـه بتوفقة أؿاربه بسخاء

 310 ................. مخس اخلؿس ظبد اهلل بن شعد بن أيب افِّسح إظطاء ظثامن

 311 ..ريض اهلل ظـفام ......... ظدم اؿتصاص ظثامن ريض اهلل ظـه من ظبقد اهلل بن ظؿر

 312 ............. ؟ هل أخرج رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم مروان ووافده من ادديـة

 314 ........................................................ مـاؿب ظع ريض اهلل ظـه

 315 ......................... ، وؿصة خؾع باب خقز«ـرم اهلل وجفه»وجوه وصػه بـ  

 316 ....................................... ظع ريض اهلل ظـه بـ أشد اهلليصح وصف 

 317 .......................................... بقعة ضؾحة وافزبر فعع ريض اهلل ظـفم

 318 ......................... افؼول افراجح ذم بقعة ضؾحة وافزبر فعع ريض اهلل ظـفم

 318 ..........................  اهلل ظـفا ظن بقعة ظع ريض اهلل ظـهتوؿف ظائشة ريض

 32 .................................................................... وؿعة اجلؿل

 320 .................. ، ومن يرى رأهيا هدؾفم اإلصالح بغ ادسؾؿغـاكت ظائشة

 324 ................................................ وأؿوافهاكطباع ظع ريض اهلل ظـه 

 326 ............................................ اهتام مروان بؼتل ضؾحة ريض اهلل ظـه
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 334 ............................. مسر ظع ريض اهلل ظـه إػ افؽوؾة بعد حرب اجلؿل

 336 .................................................................... وؿعة صػغ

 336 ....................................................... موؿف افػريؼغ ذم صػغ

 336 ........................................................ موؿف ظع ريض اهلل ظـه

 337 ........................................... موؿف معاوية ريض اهلل ظـه وأصحابه

 34 .......................................................... حماوفة اشتئصال افـزاع

 340 ............................................... ؟ من ـان ظذ احلق ذم ؿتال صػغ

 341 ........................................................ ؿطع اداء ذم وؿعة صػغ

 342 ............................................................ ظدد افؼتذ ذم صػغ

 342 .................................................................. ؿضقة افتحؽقم

 343 ......................................................... وجه تسؿقة اخلوارج به

 343 ................................................. اجتامع احلؽؿغ ذم دومة اجلـدل

 347 ........... كبذة من ترمجة أيب موشى األصعري، وظؿرو بن افعاص ريض اهلل ظـفام

 347 .................................................. ظؿرو بن افعاص ريض اهلل ظـه

 35 ........ حيتج هبا بـاء ظذ رواية ال إيراد ظذ ظؿرو بن افعاص وادغرة بن صعبة

 35 ................................................................ ؟ أول من أشؾم

 351 .............................................. أين وفد وتوذم ظع ريض اهلل ظـه ؟

 352 ............................................ مؼتل ظع ريض اهلل ظـه ظذ يد صقعته

 353 ........... اهتام افشقعة ظؾقًّا ريض اهلل ظـه بلكه ـان راضًقا بؼتل ظثامن ريض اهلل ظـه

 354 ................ ػة بال ؾصلخؾق اشتدالل افشقعة ببعض افروايات ظذ أن ظؾقًّا

 355 ...... بعد شتة أصفر ،ثم افصؾح مع معاويةبعد مؼتل ظع خالؾة احلسن

 355 .................................................. ؟ من ؿتَل احلسَن ريض اهلل ظـه

 360 .......................................... ؾضل شعد بن أيب وؿاص ريض اهلل ظـه

 361 ....................................................... ؾضل ضؾحة ريض اهلل ظـه

 361 ....................................................... ؾضل افزبر ريض اهلل ظـه
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 362 .................................................... ؾضل أيب ظبقدة ريض اهلل ظـه

 362 ........................................ ؾضل ظبد افرمحن بن ظوف ريض اهلل ظـه

 362 ................................................ ؾضل شعقد بن زيد ريض اهلل ظـه

 365 ............................. برئ من افـػاق من ذـر افصحابة وأهل افبقت باخلر

 366 ............................................................... ؿداشة أهل افبقت

 368 ........................................... أؾضؾقة ظائشة وخدجية ريض اهلل ظـفام

 37 ............ بحديث ـِّس اإلكاء، واجلواب ظـفا اظساض افرواؾض ظذ ظائشة

 370 ................... ظـد زواجفا، وزؾاؾفا اضات ظذ ظؿر ظائشةـشف االظس

 375 .......................... ؿد تـؽب افكاَط افسوي من ذـر ظؾامء افسؾف بافسوء

 376 ...................................... شبب اختالف أهل افعؾم ذم بعض ادسائل

 377 .......................................................... معـى افسؾف واخلؾف

 377 .................................................................... تعريف افويل

 380 ................................................................... أؿسام افوالية

 380 ................................................. األدفة ظذ ؾضل افـبي ظذ افويل

 380 ........................................ افػرق بغ ظصؿة األكبقاء وحػظ األوفقاء

 384 ........................ أدفة افؽرامقة ظذ تػضقل افويل ظذ افـبي، واجلواب ظـفا

 384 ....................................... فقاءافػرق بغ ـشف األكبقاء، وـشف األو

 388 .................................................................. أؿسام افػراشة

 388 ..................................................... كسبة تػضقل افويل ظذ افـبي

واالشتدراج، واإلهاكة، وافسحر،  تعريف افؽرامة، واإلرهاص، وادعجزة،

 ........................................................................ وادعوكة
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 44 .................................................... افرد ظذ ادعتزفة، وافػالشػة

 45 .................................................... وافسحر ،افػرق بغ ادعجزة

 46 .................................................................. أدفة افؽرامات

 40 .......................... اظساض بعض افسؾػغ ظذ ـرامة افويل، واجلواب ظـه
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 40 .................................... أشاس خطل افسؾػقغ وافزيؾويغ ذم افؽرامة

 401 تعاػ ...................... ذـر افؽرامة ذم بعض ـتب افعالمة ابن تقؿقة رمحه اهلل

 402 .................... بعض ـرامات افعالمة ابن تقؿقة ذـرها بعض أخص أصحابه

 403 ............................................... مخس من ظالمات افساظة افؽزى

 404 ................................................................... معـى افدجال

 405 .................................................... شبب تسؿقة افدجال بادسقح

 405 ................................. شتة أكواع من اخلؾق: ثالثة مػردة، وثالثة مرـبة

 405 ............................................................. اخلرض ظؾقه افسالم

ال  407 ......................................................................... افدجَّ

َمن ابن صقاد؟ صحايبي أو تابعيي أو افدجال األـز، أو مـاؾق، أو دجال من 

 ..................................................................... دجاجؾة؟اف
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 408 ........................................................... اشم ابن صقاد وكسبه

 411 ........................................................... ابن صقاد صحايب -0

 411 ............................................................. صقاد تابعيي  ابن -1

 412 ........................................................ ابن صقاد دجال أـز -2

 413 ...................................... ابن صقاد دجال من افدجاجؾة، ومـاؾق -3

 414 ....................... جال من افدجاجؾة، ومـاؾق، ال افدجال األـزابن صقاد د

 416 ........... ؟ هل يستؿر افـػاق، أو ادـاؾق بعد وؾاة رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم

 416 .................................................................... دابة األرض

 417 ................................................. قسى ظؾقه افسالمثالثة آراء ذم ظ

 42 ....................... إيراد ظذ رؾع ظقسى ظؾقه افسالم إػ افسامء، واجلواب ظـه

 421 .................... : بؿؿقتك﴾مي﴿ ؿول ابن ظباس ريض اهلل ظـفام ذم تػسر

 422 ...................................... ؾقه افسالمافؼول افصحقح ذم ظؿر ظقسى ظ

 423 ............................... ؟ متى وأين يـزل ظقسى ظؾقه افسالم، وماذا يػعل

 424 ............ هل يـزل ظقسى ظؾقه افسالم ظـد صالة افػجر، أو ظـد صالة افعك؟
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ضاء ذؿي دمشق، أو ببقت ادؼدس، هل يـزل ظقسى ظؾقه افسالم ظـد ادـارة افبق

 .......................... أو باألردن، أو ظذ ادـارة افبقضاء ذؿي جامع دمشق؟
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 431 ......................................... شبب تسؿقة ظقسى ظؾقه افسالم بادسقح

 431 ...................................................... طفور ادفدي ؿرب افساظة

 433 ............................................................... يلجوج وملجوج

 433 .............. ذـر افؼرآن افؽريم وافسـة افـبوية مخًسا من أحوال يلجوج وملجوج

 435 اهلل ما ورد ذم حػرهم افسدَّ اإلشؽـدري ـل يوم، وؾوزهم بحػره ظـد ؿوهلم:إن صاء

 437 ........................................................ معرؾة افغقب بطرق ظدة

اف  437 .................................................... افػرق بغ افؽاهن، وافعرَّ

 438 ....................................... حؽم شمال افؽاهن، وافساحر، أو ادـجم

 438 ................. األدفة ظذ أن افسائل من افؽاهن ال يؽػر ما مل يعتؼده ظامل افغقب

 440 ......................................................... افسحر فغة واصطالًحا

 440 ................................................................... أؿسام افسحر

 441 ................................................ ؟ هل تتغر احلؼقؼة بافسحر أم ال

 441 .......................................... افػرق بغ ادعجزة، وافؽرامة، وافسحر

 442 ........................................................ افسحر ختقل ظـد ادعتزفة

 442 ..................................................... أدفة ادعتزفة، واجلواب ظـفا

 444 ..................................... أدفة أهل افسـة واجلامظة ظذ أن افسحر ممثر

 444 .............................................................. حؽم تعؾم افسحر

 445 ........................................................... أؿسام ما خيرق افعادة

 445 ................................................ أمثؾة ظذ األؿسام ادذـورة أظاله

 446 ................................................. ؟ هل جيوز اشتخدام اجلن أم ال

ب ق وافتحزُّ  447 ............................................................ ذم افتػرُّ

 447 ............................................................... أؿسام االختالف

 45 ............................................................. أيِّس تعريف فؾدين
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 45 ..................................................... ادـاداة بوحدة األديان ِخداع

 452 ....................... ؾقه وال تػريط طدين االظتدال وافوشطقة، ال إؾرا اإلشالم

ة  457 .................................................... أشباب ضالل افِػَرق افضافَّ

 458 ................................................ بعض افػرق واجلامظات افشفرة

 458 ........................................................ افؼادياين وافالهوري -0

 46 ..................................................................... افبفائقة -1

 460 .............................................................. «ذـري»ؾرؿة   -2

 461 .................................................................. اهلـدوشقة -3

 462 .................................................................... افسقخقة -4

 464 .................................................................... ادجوس -5

 464 ...................................................................... افقفود-6

 465 ................................................................... افـصارى -7

 466 ..................................................................... افشقعة -8

0- 468 .............................................................. االثـا ظؼية 

 472 .................................................................. افـصرية -00

 472 ............................................................... اإلشامظقؾقة -01

 474 .................................................................... افزيدية -02

 475 ................................................................... احلشوية-03

 475 .................................................................. خلوارجا -04

 476 .................................................................. اإلباضقة-05

 477 ................................................................. افـواصب -06

 478 .................................................................... فةادعتز -07

 48 .................................................................... ادشبفة -08

1- 480 ................................................................... اجلفؿقة 

 480 .................................................................... جئةادر -10

 481 .................................................................. افؽرامقة -11
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 481 .................................................................... اجلزية -12

 482 ................................................................... دريةافؼ -13

 482 ................................................................ افديوبـدية -14

 484 .................................................................. افزيؾوية -15

 486 ................................................................... ادريةافؼ -16

 487 ............................................................... افسفروردية -17

 487 ................................................................ افـؼشبـدية -18

2- 488 ................................................................... تقةاجلش 

 488 ...................................................... األصاظرة واداتريدية -20

 50 ......................................................... «األصاظرة»حتؼقق ـؾؿة 

 51 ........................................ زة فإلمام أيب احلسن األصعريترمجة موج

 52 ....................................... ترمجة موجزة فإلمام أيب مـصور اداتريدي

 54 ............................................... مراحل خمتؾػة فؾؿذهب اداتريدي

 56 ................................... صاظرة واداتريدية من ادسائلما اختؾف ؾقه األ

ذـر االختالف بغ األصاظرة واداتريدية وادعتزفة ذم حسن األصقاء وؿبحفا ذم 

 ضوء ـتب أصول افػؼه .........................................................
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فؾدـتور/صؿس افدين « تريدية فؾعؼقدة افسؾػقةظداء ادا»تعؾقق موجز ظذ ـتاب 

 ....................................... افسؾػي، و دحة ظن ظداء افدـتور فؾسؾف
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 502 ................ خالصة ـالم افدـتور صؿس افدين افسؾػي األؾغاين ذم افتػويض

 505 ................................................ خالصة ـالم افدـتور ذم افتلويل

ة متن ا حة، مؼابؾة ظذ شت )فعؼقدة افطَّحاِويَّ حة، مصحَّ ؼة، مـؼَّ كسخة ؾريدة، حمؼَّ

 ( ..........................................................وثالثغ كسخة خطقة
508 

اَمُن بِاهللِ َتَعاَػ  يإ ِ  51 ................................................................ اإلإ

ٍد َصذَّ اهللُ َظَؾقإِه َوَشؾَّمَ  ِة افـَّبِير حُمَؿَّ ياَمُن بِـُُبوَّ ِ  512 ..................................... اإلإ

مِ  َؽِريإ آِن افإ ُؼرإ اَمُن بِافإ يإ ِ  513 .......................................................... اإلإ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   615   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ لع َا ةحاوي  َالط  
بِقإهِ  ُر َمنإ َؿاَل بِافتَّشإ ػإ  513 ............................................................ ـُ

َيُة اهللِ َحقي   514 .................................................................... ُرؤإ

َراِج   َوادإِعإ
ِ
اء َ ِرسإ ياَمُن بِاإلإ ِ  516 ....................................................... اإلإ

َػاَظِة َوادإِقإَثاِق  ِض َوافشَّ َوإ ياَمُن بِاحلإ ِ  516 .............................................. اإلإ

ِم اهللِ  اَمُن بِِعؾإ يإ ِ  517 ................................................................. اإلإ

َظإ  ََواتِقإمِ األإ  517 ............................................................... اَمُل بِاخلإ

َؼَدرِ   َوافإ
ِ
َؼَضاء اَمُن بِافإ يإ ِ  517 ......................................................... اإلإ

ِدر  ُؽرإ ِش َوافإ َعرإ اَمُن بِافإ يإ ِ  520 ....................................................... اإلإ

ةِ  اَمِويَّ ُؽتُِب افسَّ َ َوافإ اَمُن بِادإَاَلِئَؽِة َوافـَّبِقرغإ يإ ِ  520 ....................................... اإلإ

آكِهِ  ِن اهللِ َوُؿرإ َداِل ذِم ِديإ ِ ِض ذِم َذاِت اهللِ، َواجلإ َوإ َمُة اخلإ  521 ........................... ُحرإ

ِجَئةِ  دُّ َظَذ ادإُرإ  521 ................................................................ افرَّ

اَمنِ  يإ ِ ِريإُف اإلإ  522 .................................................................. َتعإ

َ اَل خُيَ  ِمـِغإ َؽَباِئِر ِمَن ادإُمإ ُل افإ َن ذِم افـَّارِ َأهإ  523 ...................................... ؾَُّدوإ

ُواَلةِ  ِة َوافإ َِئؿَّ ُب َضاَظِة األإ  525 .................................................... ُوُجوإ

اََمَظةِ  ـَِّة َواجلإ ِل افسُّ َباُع َأهإ  525 ........................................................ اتر

ِؼَقاَمةِ  ِم افإ َفاِد إَِػ َيوإ ِ َجر َواجلإ  526 ............................................ ُوُجوُب احلإ

َزخِ  َزإ اَمُن بِادإَاَلِئَؽِة َوافإ يإ ِ  526 ........................................................ اإلإ

ِم افإ  اَمُن بَِقوإ يإ ِ  527 .......................................... ِؼَقاَمِة َوَما ؾِقإِه ِمَن ادإََشاِهدِ اإلإ

َـَِّة َوافـَّارِ  ياَمُن بِاجلإ ِ  527 ............................................................. اإلإ

ِعَبادِ  ٌب ِمَن افإ سإ ـَ ِعَباِد َخؾإُق اهللِ َو َعاُل افإ  528 ......................................... َأؾإ

قإُف باَِم ُيَطاُق 
ؾِ  53 ............................................................... افتَّؽإ

َحاِب افـَّبِير َصذَّ اهللُ َظَؾقإِه َوَشؾَّمَ   531 ........................................ ُحبُّ َأصإ

بَِقا َكإ  األإ
ِ
فَِقاء َوإ  533 ...................................................... ُء َأؾإَضُل ِمَن األإ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   616   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ لع َا ةحاوي  َالط  
اَظةِ  اِط افسَّ َ اَمُن بَِلذإ يإ ِ  533 .......................................................... اإلإ

 َ اؾِغإ َعرَّ َؽَفـَِة َوافإ ُق افإ ِديإ ُز َتصإ  534 ............................................... اَل جَيُوإ

اَلمُ  شإ ِ َن ِظـإَد اهللِ اإلإ يإ  534 ....................................................... إِنَّ افدر

َاِِتَةُ   535 .......................................................................... اخلإ

 536 ................................................. وؾوائدها وجوه اختالف افـسخ

 537 ........................ وصف خمطوضات افعؼقدة افطحاوية افتي ؿاركا معفا ادتن

 544 ........................................................ ؾفرس ادصادر وادراجع


۞   ۞   ۞ 
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